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RESUMO 

Em virtude do processo de transição demográfica, os formuladores de políticas públicas do 

setor educacional deparam-se com uma situação demográfica bastante específica, pois no 

instante atual, a despeito da transição demográfica, a população ainda continua crescendo, em 

razão da inércia demográfica; no entanto, em virtude da constante queda da fecundidade, a 

população jovem tende a diminuir nos próximos anos. Desta forma, em busca da 

universalização do Ensino Médio no país, a questão da qualidade da educação ganha 

destaque. Inclusive, a ênfase que a estrutura física das escolas e os equipamentos de apoio 

pedagógico têm uma função importante na questão educacional, corroborando para um 

ambiente favorável ou desfavorável para o desenvolvimento dos processos educativos. Nesta 

perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo central relacionar a oferta de vagas, 

segundo tipologias das escolas, com a demanda de jovens que estarão em idade de frequentar 

o Ensino Médio no Rio Grande do Norte no ano de 2020, tendo como ênfase os aspectos 

estruturais das unidades de ensino, a partir da construção de uma tipologia das escolas, e, 

posteriormente, do delineamento de três alternativas prospectivas. Assim, a partir de dados do 

Censo Escolar do INEP e de projeções populacionais do IBGE este trabalho foi realizado em 

quatro etapas: i) levantamento bibliográfico sobre os assuntos relacionados com a pesquisa; ii) 

concepção e montagem dos bancos de dados; iii) construção dos perfis das escolas; e, iv) 

construção das alternativas prospectivas. Desta forma, obteve-se como resultado final do 

trabalho o delineamento de três alternativas que relacionam a demanda potencial e a oferta de 

vagas segundo os perfis construídos, possuindo a seguinte descrição: i) a “Alternativa A” 

atende os requisitos elencados no PEE em relação à demanda, no entanto, não prevê 

melhorias nos aspectos estruturais das escolas; ii) a “Alternativa B” aponta para um aumento 

da oferta de matrículas, em detrimento das condições estruturais da escola que é oferecida a 

estes alunos; e, iii) a “Alternativa C” propicia um aumento do quantitativo das vagas 

acompanhado das devidas melhorias na estrutura física das escolas. Estas alternativas servem, 

portanto, para subsidiar a tomada de decisão em relação às metas e à efetivação da 

universalização do acesso alinhado com a as condições físicas necessárias para um ambiente 

favorável ao desenvolvimento das atividades educacionais. 

 

PALAVRAS CHAVES: Transição Demográfica; Ensino Médio; Tipologia das Escolas. 



 

ABSTRACT 

Due to demographic transition process, the educational public sector politics formers 

encounter a highly specific demographic situation because, nowadays, despite the 

demographic transition, population is still growing because of the demographic inertia; 

however, due to steady decline in fertility, young population tends to decrease in next years. 

In this way, aiming to make high school widely accessible in the country, the issue of 

education quality is highlighted as well the importance of the physical structure of schools 

and their teaching equipments to confirm a favorable or not environment for developing 

educational processes. In this way, this work aims to relate the enrollment of students as 

school types with the demand of young people who will be able to attend high school on the 

Rio Grande do Norte state by the year of 2020, emphasizing teaching unities structural 

aspects, from a school profiling to the design of three prospective alternatives. So, from 

INEP's Scholar Census data and IBGE population's projections, this work is composed by 

four stages: i) literature review about research related subjects; ii) database design and build; 

iii) school profiling; and, iv) prospective alternatives creation. As results, three alternatives 

relate potential demand and enrollment using the built profiles and they are: i) “Alternative 

A” attends PEE's requirements related to demands but do not provide improvements in the 

school structural aspects; ii) “Alternative B” points into an increase of enrollment offering to 

the detriment of school's structural conditions which are offered to these students; iii) 

“Alternative C” propitiates a quantitative enrollment increasing combined with improvements 

on school's physical structure. These alternatives help to support decision making related to 

goals and realization of universal access with physical conditions which are necessary to a 

favorable environment to educational activity development. 

 

KEY WORDS: Demographic Transition; High School; Typology of  Schools. 
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1. INTRODUÇÃO 

A população brasileira tem passado por uma série de transformações na sua 

composição em virtude da transição demográfica iniciada na segunda metade do século 

passado e que tem consequências ainda hoje na estrutura etária desta população. As quedas 

dos níveis de mortalidade e natalidade constituem este processo de transição demográfica, que 

em muito afeta a composição de uma população e que acarreta em mudanças nas áreas da 

esfera pública e privada, como é o caso da previdência, saúde e educação. 

 As alterações da população oriundas de uma transição demográfica acontecem em 

algumas etapas distintas, podendo estas acontecer em ritmos diferentes a depender da região 

(VASCONCELOS e GOMES, 2012). De forma sucinta, essas etapas são descritas na 

literatura em um total de quatro: i) período com altas taxas de mortalidade e natalidade; ii) 

queda das taxas de mortalidade e permanência de altas taxas de natalidade; iii) baixas taxas de 

mortalidade e início da queda das taxas de natalidade; iv) período com baixas taxas de 

mortalidade e natalidade. No transcurso dessas etapas, identifica-se uma variabilidade no 

crescimento vegetativo da população (ALVES, 1994). 

Cabe destacar que este processo de transição demográfica difere de uma região para 

outra em relação ao tempo em que ocorre. O Brasil iniciou este processo por volta da década 

de 1960 enquanto que os países europeus adentraram na transição por volta da segunda 

metade do século XIX. Além disso, a Europa conviveu cerca de um século com este processo, 

enquanto o Brasil vivenciou, em cerca de quarenta anos, uma drástica queda dos níveis de 

fecundidade (ALVES, 1994). 

 Semelhantemente, dentro do Brasil existem diferenciais quanto ao processo de 

transição demográfica. Por exemplo, as grandes regiões iniciaram este processo em momentos 

distintos, sendo as regiões Sul e Sudeste as pioneiras e seguidas ao longo dos anos pelas 

demais. O Nordeste, que foi uma das últimas regiões a iniciar este processo, tem seguido, em 

ritmo acelerado a queda da fecundidade (Tabela 1), sendo a região que obteve a maior queda, 

em termos absolutos, no nível da fecundidade no período entre 1980 e 2010. Além disso, essa 

foi a região que teve a maior variação relativa na Taxa de Fecundidade Total (TFT) entre 

2000 e 2010, com uma redução de 23,4%, passando a figurar entre as regiões com a 

fecundidade abaixo do nível de reposição
1
 no Brasil (MOREIRA e FUSCO, 2012). 

 

                                                           
1
 O nível de reposição é determinado por uma Taxa de Fecundidade Total (TFT) de 2,1 filhos por mulher. 
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Tabela 1 – Taxa de Fecundidade Total do Brasil e por Região entre 1950 e 2010 

REGIÃO 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Brasil 6,21 6,28 5,76 4,35 2,89 2,38 1,90 

Norte 7,97 8,56 8,15 6,45 4,20 3,16 2,47 

Nordeste 7,50 7,39 7,53 6,13 3,75 2,69 2,06 

Sudeste 5,45 6,34 4,56 3,45 2,36 2,10 1,70 

Sul 5,70 5,89 5,42 3,63 2,51 2,24 1,78 

Centro Oeste 6,86 6,74 6,42 4,51 2,69 2,25 1,92 

    Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1950 a 2010. 

 Em meio a este processo de transição podem ser identificadas na população mudanças 

de natureza reprodutiva (como é o caso da diminuição do número médio de filhos por mulher 

e o adiamento da idade da maternidade), bem como de natureza etária, a exemplo do 

envelhecimento populacional. Estas mudanças de natureza etária congregam uma série de 

fatores, a saber: a redução da população jovem, o aumento da população idosa e, 

consequentemente, alterações nas relações de dependência demográfica. 

 De forma sintética, tendo como critério a idade dos indivíduos, a população pode ser 

seccionada em três grandes grupos: a população jovem, que congrega as pessoas com menos 

de 15 anos; a população em idade ativa (PIA), reunindo as pessoas entre 15 e 64 anos; e a 

população idosa, que é composta pelas pessoas a partir dos 65 anos. Cada um destes grupos 

tem um impacto sobre a população, por contribuir e demandar com uma série de questões, 

seja de natureza econômica ou social. 

 As medidas de dependência citadas expressam o peso de um determinado grupo etário 

em relação à população em idade ativa. De forma geral, esta medida é aferida pela razão entre 

a população apontada como dependente (jovens e idosos) e a população em idade ativa
2
. 

Deve-se destacar que esta medida pode ser decomposta, considerando cada um dos grupos 

separadamente, sempre levando em consideração o impacto deste grupo em relação à 

população em idade ativa
3
. Os resultados destas razões apontam o quanto uma população ou 

grupo etário é dependente daqueles que estão em idade ativa. Desta forma, quanto maior for 

este indicador, maior será a dependência desta população a um determinado grupo 

populacional (BRITO, 2008). 

 Também como consequência da queda dos níveis de fecundidade, a razão de 

dependência total da população tende a cair, em virtude da diminuição do número da 

população jovem. Em um determinado momento, esta queda cessa e a razão de dependência 

                                                           
2
 Esta medida é denominada de Razão de Dependência Total (RDT). 

3
 Nestes casos, obtêm-se a Razão de Dependência Jovem (RDJ) e a Razão de Dependência Idosa (RDI). 
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volta a crescer, em virtude do aumento da população idosa. Esta janela de redução da carga de 

dependência da população é denominada na literatura como Bônus Demográfico
4
 ou Janela de 

Oportunidades
5
 (ALVES, 2008). 

 Conforme exposto, a principal causa da queda da razão de dependência está associada 

com a diminuição do grupo etário jovem (RIGOTTI, 2012). Este contingente populacional 

pode ser caracterizado não apenas pela faixa etária, mas, também, pelo fato de demandar 

serviços educacionais em nível de educação básica, em conjunto com aqueles até os 17 anos 

de idade, compondo assim a população em idade escolar
6
. 

 O bônus demográfico sugere, portanto, uma diminuição da população jovem, e, por 

conseguinte, da população em idade escolar. Este fenômeno se apresenta como um momento 

propício para o investimento em educação, na perspectiva da oferta de vagas no sistema de 

ensino, e, principalmente, da melhoria da qualidade da educação (RIGOTTI, 2012). Cabe 

ressaltar, que há consenso entre os estudiosos desta área, de que o aproveitamento deste 

fenômeno não acontece de forma mecânica. É necessário um conjunto de fatores sociais, 

econômicos e políticos que possibilitem um usufruto dos benefícios provenientes do bônus 

demográfico (GONÇALVES e RODRIGUES, 2012; RIOS-NETO, 2005). 

Evidencia-se, então a argumentação de Rios-Neto e Riani (2004), de que compreender 

os fenômenos demográficos torna-se algo decisivo na investigação das características 

educacionais da população. Desta forma, o Brasil apresenta-se como um caso único, no 

tocante aos estudos dos processos demográficos e suas relações com o sistema de educação, 

por apresentar uma queda acentuada das taxas de fecundidade, havendo a persistência de 

baixos níveis de escolaridade e uma grande desigualdade educacional (LAM e 

MARTELETO, 2004).  

Neste interim, uma situação se sobressai, que é a ideia da universalização da oferta de 

vagas da educação básica, em que quase a totalidade das pessoas com idade escolar tem 

acesso a este serviço (Gráfico 1), atendendo, portanto, ao princípio legal disposto no artigo 

208 da Carta Magna do país (LIMA, 2011). No entanto, este processo de expansão das vagas, 

não foi devidamente acompanhado da melhoria da qualidade do serviço oferecido. Isto é 

posto, haja vista que o crescimento na ampliação do acesso é representativo, diminuindo 

relativamente a exclusão por falta de escola. Por sua vez, cabe destacar outro tipo de exclusão, 

                                                           
4
 Existem outras formas para se calcular o bônus demográfico, como proposto por HAKKERT (2007) e TURRA 

e QUEIROZ (2005). 
5
 O fenômeno do Bônus Demográfico também é apresentado na literatura como Dividendo Demográfico.  

6
 Excetua-se neste caso, os estudantes do nível superior de ensino. 
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que Oliveira (2007), denomina de “exclusão na escola”, pois ao se ampliar o acesso à escola 

(criação de vagas), não se criaram as condições para a permanência e sucesso escolar para 

todos os alunos, o que pode ser exemplificado pelo fato dos alunos chegarem ao sistema de 

ensino, mas sem concluir qualquer etapa de suas formações, devido a reprovações, seguidas 

do abandono escolar. Tem-se, desta forma, um aumento do número de vagas em detrimento 

da qualidade das vagas ofertadas (ROCHA, 2014; OLIVEIRA, 2007). 

Gráfico 1 – Taxa de Atendimento Escolar
7
 no Brasil 

por grupo etário no período de 1970 a 2010 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970 a 2010. 

A inquietação sobre a universalização da educação básica está estritamente 

relacionada com a ideia que esta ampliação das vagas seja devidamente acompanhada da 

qualidade necessária. Para tanto, almejar uma universalização da educação insta o 

estabelecimento de metas que relacionem o acesso, a permanência, a avalição e as condições 

de participação e aprendizagem articuladas à infraestrutura física e pedagógica das escolas. 

Neste sentido, a concepção de uma universalização com qualidade, que possa garantir todos 

estes elementos já citados, demanda do Estado, um elevado investimento financeiro, a fim de 

possibilitar um currículo amplo, professores qualificados e espaço físico adequado 

(MACHADO COSTA, 2013a; KUENZER, 2010). 

                                                           
7
 A Taxa de Atendimento Escolar (TAE) ou Taxa de Frequência Escolar por grupo etário capta a proporção da 

população em uma determinada faixa etária que frequenta a escola (RIANI e GOLGHER, 2004). 
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Em face disto, é necessário ressaltar que a questão da qualidade da educação deve 

considerar as dimensões intrínsecas e extrínsecas da escola, haja vista que uma análise do 

contexto externo às instituições de ensino, permite compreender os fatores para uma 

ampliação da educação básica e da definição e garantia de padrões de qualidade, incluindo a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Por sua vez, é fundamental 

não perder de vista a importância das dimensões que ocorrem no âmbito do interior da escola, 

tendo em vista que a estrutura e as características da escola, a qualidade do ambiente e das 

instalações e os processos de organização e gestão da escola afetam, sobremaneira, os 

processos educativos e os resultados escolares, em termos de uma aprendizagem mais 

significativa (DOURADO, OLIVEIRA e SANTOS, 2007). 

Os formuladores de políticas públicas do setor educacional deparam-se, portanto, com 

uma situação demográfica bastante específica, na perspectiva de embasar o planejamento da 

oferta de serviços de educação com qualidade. No instante atual, a despeito da transição 

demográfica, a população ainda continua crescendo, em razão da inércia demográfica
8
; no 

entanto, em virtude da constante queda da fecundidade, a população jovem tende a diminuir 

nos próximos anos. 

Portanto, é fundamental ter um conhecimento bastante apurado da situação atual, tanto 

desta população como dos serviços que lhe são oferecidos. Além disso, urge a necessidade da 

realização de estudos que apontem como esta população poderá estar, a médio e longo prazos, 

observando, sobretudo, as características demográficas deste grupo etário, para que se possa 

fundamentar as políticas públicas educacionais, em virtude deste momento que passa a 

população brasileira.   

 Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo central relacionar a oferta de 

vagas segundo tipologias das escolas, com a demanda de jovens que estarão em idade de 

frequentar o Ensino Médio no Rio Grande do Norte no ano de 2020, tendo como ênfase os 

aspectos estruturais das unidades de ensino. No intuito de alcançar este propósito, têm-se 

como objetivos específicos: construir uma tipologia das escolas segundo as características 

estruturais, que oferecem esta etapa de ensino no estado, para os anos de 2000 e 2010, 

identificando as transformações ao longo do tempo; e relacionar a demanda e a oferta de 

vagas em escolas do Ensino Médio no ano de 2020, através de três alternativas prospectivas.  

Além deste capítulo introdutório, o trabalho contêm mais sete capítulos. Os dois 

próximos capítulos abordam as reflexões teóricas que fundamentaram a elaboração do 

                                                           
8
 A inércia demográfica é apresentada por CARVALHO (2004). 
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trabalho. Inicialmente é feita uma exposição sobre a transição demográfica, enfatizando as 

transformações populacionais e os impactos que são ocasionadas por estas mudanças no 

contexto educacional. Em seguida, é feita uma apresentação sucinta da organização do 

sistema educacional brasileiro, a fim de compreender seu funcionamento, dando ênfase a 

alguns aspectos relacionados ao Ensino Médio. 

O capítulo referente à metodologia traz uma descrição geral das etapas desenvolvidas 

na elaboração do trabalho. Ainda neste capítulo, são apresentadas as fontes de dados e as 

técnicas que foram utilizadas para a obtenção dos resultados do trabalho. Para tanto, é feito 

um detalhamento do método e dos procedimentos utilizados para a estruturação dos perfis das 

unidades de ensino.  

Em seguida apresenta-se um capítulo em que são feitas algumas considerações sobre o 

Ensino Médio no estado do Rio Grande do Norte e a população de 15 a 17 anos de idade, no 

intuito de apresentar um panorama sobre esta etapa de ensino.  Os capítulos seguintes trazem 

os resultados do trabalho. O capítulo seis traz uma explanação sobre os aspectos estruturais 

das escolas de nível médio no Rio Grande do Norte, apresentando suas características, bem 

como as tipologias das escolas nos anos de 2000 e 2010. Por sua vez, o capítulo seguinte, trata 

sobre a prospecção da oferta de vagas no Ensino Médio do Rio Grande do Norte, 

apresentando, assim, as alternativas de prospecção da oferta de vagas e sua respectiva relação 

com a demanda no ano de 2020. 

A última seção aborda as considerações finais, de modo a relacionar os aspectos 

teóricos expostos no transcorrer do trabalho e os resultados encontrados. Esta seção permite o 

encadeamento de reflexões inerente às questões trabalhadas, oportunizando a construção de 

encaminhamentos no tocante às discussões nas esferas acadêmica e de elaboração de políticas 

públicas educacionais, além de expor alguns questionamentos oriundos deste trabalho. 

Deste modo, espera-se contribuir com algumas discussões importantes, tanto no 

campo acadêmico como no campo das políticas públicas, destacando, não apenas aspectos 

legais, técnicos e metodológicos. Mas, em especial, colaborar na consolidação desta temática 

nas discussões acerca das políticas públicas educacionais e fornecer subsídios para que os 

atores envolvidos na formulação e implementação de políticas públicas possam atentar para a 

importância dos aspectos demográficos no planejamento das ações que concernem a este 

tema. 
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2. A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA COMO ELEMENTO DE COMPREENSÃO DAS 

MUDANÇAS POPULACIONAIS 

O Brasil, à semelhança de diversos países ao redor no mundo, vivencia um momento 

de mudanças na estrutura e na composição da sua população. Essas vicissitudes são oriundas 

do fenômeno da transição demográfica que se configura como uma passagem de um 

determinado comportamento das taxas de mortalidade e natalidade, que eram elevadas em um 

momento inicial, para uma condição em que esse arranjo é alterado por diversos fatores, e, em 

consequência disto, essas taxas tendem a diminuir. Pretende-se, portanto, apresentar, de forma 

sucinta, o fenômeno da transição demográfica, a fim de identificar as mudanças decorrentes 

deste processo e compreender o que está acontecendo com a população brasileira. 

 A transição demográfica foi apresentada inicialmente por Thompson (1929) e 

compartilhada por Notestein (1945), consistindo de uma sucessão de etapas em torno da 

estabilização e redução das taxas de mortalidade e natalidade. Este fenômeno, dentre outras 

variações, pode ser conceituado como “a passagem de um estado de equilíbrio a níveis 

elevados de fecundidade e mortalidade a um outro estado de equilíbrio a níveis mais baixos 

de mortalidade e fecundidade” (PATARRA e FERREIRA, 1987, p.6). 

 Ao considerar esta temática, deve-se ressaltar o caráter generalizador da tese da 

transição demográfica. Para tanto, destaca-se a argumentação de Beltrão: 

A teoria da transição demográfica visa, justamente, a generalizar os fatos ocorridos 

nas nações mais avançadas do mundo desenvolvido, com o intuito de estar em 

condições de prever o que está por acontecer também no resto do mundo e, portanto, 

estar capacitado para prever o futuro próximo da população mundial em seu 

conjunto (1972, p.180).  

Desta forma, a proposição de Thompson (1929), tem como base que as taxas de 

natalidade e mortalidade não se apresentam constantes ao longo do tempo. Além disso, 

destaca que existe um conjunto de leis ou regras gerais que poderiam ser aplicadas a todas as 

populações, sendo estas as fases da transição demográfica. Em seu modelo, ele classifica os 

países levando em consideração suas respectivas taxas de crescimento vegetativo, para tanto 

estabelecendo três categorias de países (A, B e C). Dessa forma, em virtude da 

industrialização, os países da categoria C (caracterizados por altas taxas de natalidade e 

mortalidade) seguiam para a categoria B (descritos com natalidade alta e mortalidade baixa) e 

estes, por sua vez iriam para a categoria A (definidos com baixas taxas de natalidade e 

mortalidade). 
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Este processo é descrito de forma esquemática em uma sucessão de quatro momentos, 

conforme demonstrado na Figura 1.  

Figura 1 – Esquema Teórico da Transição Demográfica 

 
Fonte: Beltrão, 1972 (Adaptado). 

 

FASE I: Este primeiro momento, que também é apresentado na literatura como pré-

transição, tem como configuração um equilíbrio entre as taxas brutas de mortalidade 

(TBM
9
) e natalidade (TBN

10
), que se apresentam em níveis elevados. Em decorrência 

disto, têm-se um ritmo moderado do crescimento da população. 

FASE II: Nesta etapa da transição, a taxa de mortalidade cai e a taxa de natalidade 

permanece elevada. Como reflexo desta mudança, tem-se um elevado crescimento do 

contingente populacional. 

FASE III: Este estágio é marcado pela queda da taxa bruta de natalidade, reduzindo 

assim o hiato demográfico (diferença entre as taxas de mortalidade e natalidade), e, por 

conseguinte, o ritmo do crescimento demográfico. 

FASE IV: No último momento, as taxas brutas de mortalidade e natalidade tornam a se 

equilibrar. No entanto, desta vez, este equilíbrio ocorre com a existência de níveis baixos, 

acarretando em um crescimento populacional lento ou na estabilização deste crescimento. 

                                                           
9
 A Taxa Bruta de Mortalidade relaciona o número de total de óbitos ocorridos durante um ano calendário com a 

totalidade do número de habitantes em uma determinada região, indicando o risco que um indivíduo tem de 

morrer durante este ano (CARVALHO, SAWYER e RODRIGUES, 1998).   
10

 A Taxa Bruta de Natalidade relaciona o número de nascidos vivos com o total da população em uma 

determinada região e período (CARVALHO, SAWYER e RODRIGUES, 1998).   
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 Apesar do modelo original de Thompson descrever a transição demográfica em quatro 

fases, Souza (2006) argumenta que uma quinta fase é aceita na atualidade. Esta fase seria 

descrita como um momento em que a taxa de natalidade é inferior à taxa de mortalidade, 

ocasionando um crescimento vegetativo negativo. Cabe salientar ainda, que este esquema não 

tem uma aplicação absoluta para as diversas experiências reais e nem acontece 

uniformemente no tempo e no espaço (CHENAIS, 1986). No entanto, aplica-se como um 

demarcador de parâmetros e questões que surgem no debate acerca transição demográfica 

(ALVES, 1994). 

A descrição das etapas da transição demográfica permite assimilar a influência das 

componentes demográficas mortalidade e fecundidade nas transformações que ocorrem na 

população ao longo deste processo
11

. Inicialmente, percebe-se que a componente mortalidade 

tem uma relevância significativa, quando, a partir da queda da taxa bruta de mortalidade, a 

população apresenta um crescimento populacional elevado, o que pode ser constatado na 

segunda etapa da transição. Por sua vez, a componente fecundidade é enfatizada na terceira 

etapa da transição, quando a queda da taxa bruta de natalidade é a responsável pela 

diminuição no ritmo do crescimento populacional. 

Esse processo de mudanças, experimentado por estas duas componentes demográficas, 

estaria determinando a forma histórica de concretização da estrutura da população por sexo e 

idade. Isto é validado pelos modelos formais que analisam esta temática, evidenciando que as 

possíveis alterações de nível ou de padrão etário, seja de aumento ou redução, em qualquer 

um dos mecanismos afeta o outro mecanismo, em especial as tendências persistentes de longa 

duração. Por conseguinte, estas mudanças afetam o ritmo do crescimento populacional e a sua 

forma de estruturação, simbolizada pela composição por idade e sexo (SOUZA, 2003). 

  Desta forma, a compreensão dos fenômenos demográficos tem uma importância 

crucial na investigação das características de uma população. As importantes mudanças, não 

apenas no que diz respeito ao volume populacional, mas, sobretudo, em sua estrutura etária, 

fruto de um processo de redução dos níveis de fecundidade e mortalidade, apresentam forte 

impacto em demandas diversas da sociedade. Portanto, evidencia-se a necessidade de uma 

maior compreensão da dinâmica demográfica, a fim de fundamentar a elaboração de políticas 

públicas dos mais diversos segmentos, em especial no campo educacional, como propõe a 

seção seguinte. 

 

                                                           
11

 A exposição feita sobre a Transição Demográfica neste trabalho considera uma população fechada, portanto, 

uma população que não está sujeita aos fluxos migratórios.  
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2.1 Transformações na População e os Impactos no Contexto Educacional Brasileiro 

 A principal questão da transição demográfica para o planejamento de políticas 

públicas é compreender as transformações oriundas deste processo na estrutura da população. 

Diante disto, é necessário observar os fundamentos básicos da demografia e absorver como a 

dinâmica demográfica atua na determinação de demandas de bens e serviços, assim como 

coloca na agenda a necessidade da formulação de políticas públicas (RIOS-NETO, 

MARTINE e ALVES, 2009). Portanto, considerando a natureza deste estudo, esta seção 

aborda como o processo de transição demográfica pode ocasionar mudanças na estrutura da 

população e como estas variações demandam políticas públicas no campo educacional do 

país. 

 Antes de adentrar, propriamente, na discussão em torno das transformações 

populacionais no âmbito brasileiro, deve-se ressaltar, inicialmente, a importância que este 

processo de transição demográfica tem para aqueles que se dedicam ao estudo e elaboração de 

políticas públicas. Desse modo, destaca-se a argumentação de Brito (2008) sobre esta 

temática enfatizando o contexto brasileiro: 

Se não bastasse a vereda de enigmas a serem decifrados pela imaginação criadora, a 

transição demográfica no Brasil ainda reserva aos que a analisam a oportunidade de 

se defrontarem com caminhos sociais alternativos postos por ela. Ao rigor lógico, 

indispensável, ela acrescenta uma demanda normativa: como melhor aproveitá-la, na 

perspectiva de melhorar as condições sociais da maioria da população brasileira. 

Questão decisiva para este ensaio, pois a transição demográfica no Brasil poderia 

contribuir tanto para reduzir as desigualdades sociais quanto para mantê-las ou, até, 

exacerbá-las (BRITO, 2008, p.5).  

Ao adentrar na discussão sobre a transição e as consequentes transformações na 

população, destaca-se, inicialmente, a fase de pré-transição. Neste estágio, que no Brasil 

correspondeu ao período anterior à segunda metade do século XX, as taxas de mortalidade e 

natalidade eram elevadas e havia um crescimento vegetativo baixo, o que acarretava em uma 

estrutura etária jovem (VASCONCELOS e GOMES, 2012). 

A segunda fase do modelo teórico da transição demográfica, que corresponde à 

aceleração do ritmo do crescimento populacional, traz consigo as primeiras mudanças na 

estrutura da população. Nesta etapa, como as taxas de mortalidade caem em todos os grupos 

etários, em especial a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI)
12

, há um aumento do número de 

crianças e também o aumento da esperança de vida ao nascer.  

                                                           
12

 A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) representa o número de óbitos de crianças menores de um ano de idade 

em relação ao total de nascidos vivos em uma determinada região (VASCONCELOS e GOMES, 2012).  
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Tabela 2 – Síntese dos Indicadores Demográficos 

do Brasil no período de 1950 a 2010 

INDICADOR 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

População 51.941.767 70.070.457 93.139.067 119.002.706 146.825.475 169.799.170 190.755.799 

<15 41,8% 42,6% 41,7% 38,2% 34,8% 29,6% 24,1% 

15-59 53,9% 52,6% 53,1% 55,7% 58,0% 61,8% 65,1% 

60+ 4,3% 4,8% 5,2% 6,1% 7,3% 8,6% 10,8% 

Idade 

Mediana 
18 18 19 20 22 25 27 

RDT 85,5% 90,0% 88,3% 79,5% 72,5% 61,7% 53,6% 

IEi 10,3% 11,2% 12,4% 15,9% 20,9% 28,9% 44,8% 

TFT 6,2 6,3 5,8 4,4 2,9 2,4 1,9 

TBN 43,5 44,0 37,7 31,8 23,7 21,1 16,0 

TBM 19,7 15,0 9,4 8,9 7,3 6,9 6,1 

e0
ii 45,5 51,6 53,5 62,8 65,8 70,4 73,5 

 Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1950 a 2010 e Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA). 

 Notas: 
i IE é o Índice de Envelhecimento que corresponde ao número de pessoas de 60 anos e mais para cada grupo de 

100  pessoas em idade jovem (até os 15 anos)  
ii e0 é a Esperança de Vida ao Nascer que corresponde ao número médio de anos de vida esperados para uma 

criança que nasceu naquele ano, considerando o mesmo padrão de mortalidade observado naquele ano. 

No Brasil, as décadas de 1950 e 1960 foram palco desta queda da mortalidade 

associada de níveis elevados de natalidade, atingindo picos de mais de 40 nascimentos por mil 

habitantes e com uma média de mais de seis filhos por mulher em idade reprodutiva. 

Registram-se neste período as maiores taxas de crescimento do país, com índices em torno de 

3% ao ano. Apesar de haver mudanças na população, sobretudo em termos do aumento do 

contingente populacional, o impacto na estrutura etária trazidas por estas são pouco 

significativas nestes primeiros anos, pois a idade mediana da população continuava em torno 

dos dezoito anos, a proporção de idosos era inferior a 5% e a razão de dependência total 

(RDT) era elevada, chegando ao ápice de 90%, na década de 1960. 

 As grandes mudanças na estrutura da população brasileira puderam ser observadas, 

mais precisamente entre as décadas de 1970 e 2010, neste instante, quando os níveis da 

mortalidade foram drasticamente reduzidos em menos de sete óbitos para cada mil habitantes, 

há uma redução das taxas de fecundidade em virtude de uma série de determinantes 

estruturais e institucionais (ALVES e CAVENAGHI, 2012). Ressalta-se neste período que o 

número médio de filhos por mulher passou de 5,8 em 1970 para 1,9 em 2000, ficando inferior 

ao nível de reposição. Deve-se destacar que neste período, equivalente à terceira fase do 
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processo de transição demográfica, a população do país duplicou em apenas quarenta anos. 

Isto aconteceu, mesmo tendo seu ritmo de crescimento diminuído de 2,9% ao ano, entre 1960 

e 1970, para 1,2% ao ano, entre 2000 e 2010. 

 Esta terceira etapa da transição demográfica, que se caracteriza por uma desaceleração 

do ritmo do crescimento populacional, trouxe uma nova configuração para a estrutura etária 

brasileira, que passa então a trilhar o rumo do envelhecimento populacional. Isto é posto, pois 

em 2010 constatou-se uma população com idade mediana de 27 anos, com uma proporção de 

idosos em torno dos 10% e um índice de envelhecimento de 44,8%. A esperança de vida ao 

nascer, que em meados do século XIX, era de 45 anos, passa a ser, já no século XXI, superior 

a 70 anos. 

 O caso brasileiro apresenta transições de mortalidade e fecundidades bastante 

adiantadas, configurando estar passando pela terceira fase da transição demográfica. No 

entanto, é interessante destacar que, em virtude da variedade de situações que o país apresenta 

nas mais diversas regiões em relação à transição demográfica, que este ainda não alcançou um 

estágio de equilíbrio demográfico, com baixas taxas de mortalidade e natalidade. 

Mesmo o país apresentando taxas de fecundidade abaixo do nível de reposição, deve-

se ressaltar os diferenciais existentes segundo a idade da mulher, seu local da residência e 

condições socioeconômicas que ainda persistem (VASCONCELOS e GOMES, 2012; 

CARVALHO e BRITO, 2005). Ademais, os níveis de mortalidade, em especial a mortalidade 

infantil, quando comparados com países com nível de desenvolvimento socioeconômico 

semelhante, ainda possuem patamares elevados, apresentando enormes desigualdades 

regionais e segundo características socioeconômicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; 

GARCIA e SANTANA, 2011). 

 Deste modo, mesmo o Brasil não tendo passado pela quarta etapa da transição, cabe 

destacar que nessa fase, quando há uma estabilização em níveis baixos das taxas de 

mortalidade e natalidade, a população apresenta um ritmo de crescimento extremamente lento, 

chegando, inclusive, a ser nulo e até mesmo negativo. Com isso, constata-se uma diminuição 

da PIA e um significativo envelhecimento na estrutura da população (BRITO et al, 2007).  

 Tendo considerado as nuances das transformações na estrutura etária, cabe esclarecer 

uma situação demográfica bastante específica, que deve ser atentado por aqueles que se 

debruçam sobre o campo das políticas públicas. A situação está relacionada com o fato de, 

mesmo havendo uma redução do número médio de filhos por mulher, associada à queda da 

mortalidade, o que gera uma diminuição do ritmo de crescimento populacional, a população 
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continua tendo um crescimento significativo em termos absolutos. Como, portanto, pode-se 

explicar esta situação? 

 Carvalho (2004), apresenta este fenômeno, denominado de inércia do crescimento 

populacional ou inércia demográfica, em que há uma queda generalizada nas taxas de 

fecundidade e a população continua crescendo por certo período. O autor faz uma descrição 

deste conceito, detalhando esta situação demográfica do seguinte modo: 

“Como a taxa de crescimento de uma população fechada é dada pela diferença entre 

as TBN e TBM, ela depende não somente dos níveis correntes de fecundidade e 

mortalidade, que são definidos pelos conjuntos das taxas específicas de fecundidade 

(TEF) e das taxas específicas de mortalidade (TEM), mas, também, da distribuição 

etária da população. Em qualquer momento, a estrutura etária é a resultante da 

fecundidade e mortalidade do passado, das 7 ou 8 décadas anteriores. Isto significa 

que a taxa corrente de crescimento populacional é consequência das funções 

fecundidade e mortalidade correspondentes ao passado (7 ou 8 décadas), que 

definem a estrutura etária relativa, e das funções de fecundidade e mortalidade 

correntes.  

Quando uma população experimenta durante décadas níveis de fecundidade altos e 

razoavelmente estáveis, como foi o caso brasileiro até o final dos anos sessenta, 

estrutura-se uma distribuição etária relativa basicamente constante e muito jovem. 

Esta distribuição etária, por si só, é favorável a um alto crescimento demográfico. 

Isto porque contém, de um lado, grande proporção de jovens, o que deprime a TBM, 

e, de outro, alto percentual de mulheres no período reprodutivo e, dentro deste, mais 

concentradas nas idades mais férteis, o que favorece maiores TBN. Quando, em 

curto espaço de tempo, há uma significativa queda de fecundidade, como sucedeu no 

Brasil entre o final da década de sessenta e 1990, passam a conviver uma função de 

fecundidade de nível bem mais baixo e uma distribuição etária construída, através 

do tempo, por funções de fecundidade de níveis bem mais altos. Esta contradição faz 

com que a TBN decresça bem menos do que seria de se esperar pela simples análise 

da evolução da fecundidade corrente. No entanto, o declínio da TBN, no princípio 

menor do que o da fecundidade, faz com que comece a se estreitar a base da 

pirâmide etária, fenômeno este que, com o passar do tempo, tem repercussões sobre 

toda a distribuição da população pelos diversos grupos etários” (CARVALHO, 

2004, p.8-9). 

 O fenômeno da inércia do crescimento populacional, assim como o processo de 

envelhecimento da população, podem ser compreendidos ao observar a estrutura etária da 

população brasileira nos últimos levantamentos censitários realizados no país, a partir da 

representação das pirâmides etárias (Figura 2). Esta representação gráfica da população 

brasileira também permite identificar uma mudança na estrutura da população que ocorre ao 

longo dos anos e que acarreta uma série de desdobramentos em questões educacionais e, 

portanto, deve estar na agenda dos formuladores de políticas públicas deste segmento. 
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Figura 2 - Estrutura Etária da População Brasileira no período de 1980 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980 a 2010.
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 A observação das pirâmides etárias oriundas dos últimos censos do país permite 

identificar o estreitamento da base, o que significa a diminuição da proporção da população 

jovem, suscitando, conforme fora dito, uma atenção especial no campo do planejamento 

educacional. Esta redução acontece em virtude da queda da mortalidade infantil e do declínio 

da fecundidade. O que deve ser observado neste quesito, é que a perspectiva exclusiva da 

redução da proporção de jovens pode ser empecilho para uma compreensão da importância 

em termos absolutos do contingente de pessoas neste público específico, o que é algo 

fundamental para a definição das políticas públicas (BRITO et al, 2007).  

Tabela 3 – População de 0 a 17 anos do Brasil, 

por grupo etário, no período de 1980 a 2010 

Grupos Etários 1980 1991 2000 2010 

0 a 4 anos 
16.428.063 

(13,80%) 

16.521.114 

(11,25%) 

16.386.239 

(9,65%) 

13.806.733 

(7,24%) 

5 a 9 anos 
14.771.793 

(12,41%) 

17.420.159 

(11,86%) 

16.576.259 

(9,76%) 

14.967.768 

(7,85%) 

10 a 14 anos 
14.252.522 

(11,98%) 

17.047.159 

(11,61%) 

17.353.683 

(10,22%) 

17.167.135 

(9,00%) 

15 a 17 anos 
8.486.894 

(7,13%) 

9.229.657 

(6,29%) 

10.727.038 

(6,32%) 

10.353.865 

(5,43%) 

População 

(0-17 anos) 

59.939.272 

(45,33%) 

60.218.090 

(41,01%) 

61.043.220 

(35,95%) 

56.295.502 

(29,51%) 

 Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980 a 2010. 

 Ao considerar a distribuição da população de zero aos dezessete anos nos últimos 

levantamentos censitários realizados pelo IBGE (Tabela 3), é possível identificar a situação 

exposta. Estes grupos etários, que demandam serviços educacionais em nível de educação 

básica, tiveram, ao longo dos anos, constantes quedas em termos relativos no seu contingente. 

No entanto, apenas no ano de 2010 houve redução em termos absolutos do número de 

crianças, adolescentes e jovens no país, o que reflete na diminuição da demanda por serviços 

educacionais a partir do referido ano. 

Desta feita, esta observância permite refletir, de forma pontual, sobre a situação 

demográfica deste grupo etário e uma demanda específica em termos de políticas públicas 

educacionais. Ao considerar a redução do crescimento da demanda em termos absolutos e as 
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especificidades de cada subgrupo da população jovem, cabe ponderar a seguinte 

argumentação:      

Torna-se evidente que os benefícios demográficos, no que se refere à demanda pelo 

ensino, ocorrem, menos pelo estoque, fruto de um passivo demográfico e social de 

muitas gerações, e mais pela redução do seu incremento. Não se deve deixar de 

observar que esse fenômeno demográfico, incrementos menores ou negativos do 

grupo etário pertinente, significa, realmente, um alívio na pressão sobre a oferta de 

serviços educacionais, o que deve ser aproveitado, como um benefício, pelas 

políticas públicas. Agora, não se trata, de se eleger uma nova panaceia, onde as 

condições da estrutura etária garantirão o êxito das políticas sociais. A situação 

demográfica favorável, por si só, nada significará se não for aproveitada pelas 

políticas públicas com a racionalidade econômica e social indispensáveis (BRITO et 

al, 2007, p. 27). 

 A ponderação dos autores torna-se ainda mais evidente, quando são analisados o 

número de matrículas e o percentual de atendimento escolar do país, por nível de ensino ao 

longo das décadas (Tabela 4). Efetivamente, ao longo dos anos o país foi favorecido com este 

fenômeno demográfico, sabendo lidar com a mitigação da demanda por serviços 

educacionais, propiciando uma maior cobertura daqueles que necessitavam de tais serviços. O 

auge deste aproveitamento pode ser observado na ascendência do número de matrículas que 

foi acompanhado do crescente aumento da taxa de atendimento escolar nos anos elencados, 

em especial, quando, em 2010, o número de matrículas do Ensino Fundamental diminui, no 

entanto, o atendimento escolar é ampliado. 

Tabela 4 – Número de Matrículas e Taxa de Atendimento Escolar 

do Brasil por Nível de Ensino no período de 1980 a 2010 

ANO 
ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO 

Matrículas TAE Matrículas TAE 

1980 22.598.254 67,2% 2.189.000 48,6% 

1991 29.203.724 79,4% 3.772.698 55,2% 

2000 35.717.948 94,9% 8.192.948 77,7% 

2010 31.005.341 96,9% 8.357.675 83,8% 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980 a 2010. 

Os dados apresentados em relação ao número de matrículas e o atendimento escolar 

alertam ainda que, apesar da população alvo do Ensino Médio estar decrescendo, tanto em 

termos relativos como absolutos ao longo dos anos, o número de matrículas ainda continua 

aumentando. Esta é uma situação que, apesar de apresentar um elemento de natureza 
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demográfica, que é o incremento da demanda, pode ser melhor compreendido a partir da 

exposição de alguns indicadores educacionais. 

O que se observa para este nível de ensino é uma elevada Taxa de Atendimento 

Escolar e um significativo avanço da Taxa Líquida de Matrículas (TLM)
13

. Conforme o 

IBGE, este último indicador, no período de 1991 até o ano de 2010, passou de 14,3% para 

52%, representando a presença de aproximadamente 5,5 milhões de jovens em idade 

adequada frequentando o Ensino Médio no Brasil. 

No entanto, este nível apresenta sérias dificuldades, haja vista que em 2010, havia 

aproximadamente 4,9 milhões de jovens em idade adequada ao Ensino Médio, mas que não 

estavam nele, além disso, 1,8 milhão está fora da escola e 3,1 milhões ainda estão no Ensino 

Fundamental, o que representa uma distorção idade-série
14

 de aproximadamente 34,5%. Em 

síntese, as cifras apresentadas apontam que aproximadamente metade dos jovens de 15 a 17 

anos não está matriculada no Ensino Médio, estando ou no Ensino Fundamental, devido a 

reprovações ou ingresso tardio, ou ainda, estão sem frequentar a escola (MACHADO 

COSTA, 2013b; MORAES e ALAVARSE, 2011).  

A preocupação eminente com a educação deste público específico decorre do 

aproveitamento do bônus demográfico vivenciado pelo país. Esta questão relaciona a 

formação dos jovens, seja em nível médio ou preparatório para o nível superior, e a inserção 

no mercado de trabalho, possibilitando um crescimento real da população em atividade 

produtiva, desfrutando, deste modo, das consequências deste dividendo demográfico. 

Portanto, uma política pública que aproveite os recursos para investir no aumento da 

cobertura e da qualidade da educação em nível médio, estará trilhando a direção correta 

(SAAD et al, 2012).  

Ao considerar, portanto, os impactos das mudanças populacionais no campo 

educacional, algumas preocupações se apresentam. Neste sentido, refletindo sobre a situação 

que vivencia o país, tendo como pano de fundo o aproveitamento do bônus demográfico, 

alguns desafios no âmbito educacional são emergentes: 

[...] o país deve enfrentar o problema não somente do ponto de vista de 

universalização do acesso à educação infantil e pré-escolar e aos níveis fundamental 

e médio de ensino, além, é claro, da maior capilaridade do ensino superior e técnico, 

                                                           
13

 A Taxa Líquida de Matrículas configura-se pela razão entre o número total de matrículas de alunos com a 

idade prevista para estar cursando um determinado nível e a população total da mesma faixa etária (RIANI e 

GOLGHER, 2004). 
14

 Este indicador corresponde ao total de matrículas de pessoas que estão cursando determinada série ou nível de 

ensino em idade superior à considerada ideal sobre o total de matrículas na série ou nível em questão (RIANI e 

GOLGHER, 2004). 
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mas deve enfrentar a questão da qualidade do ensino. É praticamente consensual a 

perspectiva de que a produtividade mais alta está positivamente relacionada a 

maiores anos de estudo. O desafio adicional no Brasil é garantir um ensino de maior 

qualidade, pois universalizar o acesso é só um lado da moeda, o outro é preparar 

melhor aqueles que, egressos das escolas e das universidades, vão entrar em um 

mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e talhado pelas novas tecnologias. Vale 

lembrar que a geração que nasceu na primeira década do novo século estará 

entrando no mercado em meados do período aqui analisado, isto é, em 2025-2030, 

no limite, portanto, do período de possível ocorrência do bônus demográfico. Essa 

geração será a primeira a enfrentar a mudança de sentido da curva da razão de 

dependência e sobre ela recairá, nas décadas seguintes, o crescente peso da 

população idosa sobre a população em idade ativa. Preparar esse contingente de 

pessoas de forma adequada para o mercado de trabalho é um desafio, e o tempo para 

responder a ele é relativamente curto (ALVES, VASCONCELOS e CARVALHO, 

2010).  

Por fim, no tocante à transição demográfica e suas respectivas mudanças na estrutura 

etária, os formuladores de políticas públicas educacionais, devem atentar para a importância 

da redução do peso relativo da população jovem e para o incremento na demanda por serviços 

educacionais. A não observância destes elementos no planejamento do setor educacional 

poderá comprometer a eficiência de ações nesta área, assim como inviabilizará o 

aproveitamento da janela de oportunidade demográfica que o país está atravessando. 

2.2 A Transição Demográfica no Contexto do Rio Grande do Norte 

À semelhança do Brasil, o estado do Rio Grande do Norte também vivencia este 

processo de transição demográfica. Desta feita, é necessário apresentar a situação desse estado 

frente a estas mudanças na sua estrutura etária, a fim de compreender as características 

específicas desta população, que se configura como objeto deste estudo. 

A princípio, destaca-se que dois dos principais indicadores que expressam a transição 

demográfica vem contribuindo com o desencadear deste processo no estado, tendo em vista 

que, segundo o IBGE, a TFT reduziu de 3,4 filhos em 1991 para uma média de dois filhos por 

mulher em 2010; enquanto que a esperança de vida ao nascer, que era de 60,5 anos em 1991, 

passou para 72,5 anos em 2010. Além destes indicadores, destaca-se que a mortalidade 

infantil que era de 67,9 óbitos para cada mil nascidos vivos, caiu para 19,7 neste período. 

Ao observar as mudanças na estrutura etária da população do Rio Grande do Norte 

(Figura 3), é possível identificar que o estado passa por um processo de envelhecimento da 

população, fortemente associado com a redução da população jovem. No entanto, esta 

população ainda representa um quantitativo representativo da população do estado, 

evidenciando que o processo de transição ainda deverá perdurar no Rio Grande do Norte. 
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Figura 3 - Estrutura Etária da População do Rio Grande do Norte no período de 1980 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980 a 2010.
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 O estreitamento da base da pirâmide etária do Rio Grande do Norte confirma a 

tendência do país de uma diminuição da proporção de jovens, mesmo que em algumas 

situações a diminuição relativa não represente uma redução em termos absolutos. No caso sob 

análise, percebe-se que a queda na proporção de jovens está acompanhada da redução 

absoluta deste grupo etário, excetuando-se a aferição realizada no ano de 1991, quando esta 

faixa etária chega ao seu auge, com um montante de 901.652 jovens (Tabela 5).  

Tabela 5 – População por Grupos Etários do 

Rio Grande do Norte no período de 1980 a 2010 

Grupos Etários 1980 1991 2000 2010 

População Jovem 

(Menos de 15 anos) 

785.239 901.652 877.954 785.350 

(41,40%) (37,33%) (31,61%) (24,79%) 

População Ativa 

(15 a 64 anos) 

1.013.191 1.370.866 1.722.291 2.142.673 

(53,41%) (56,75%) (62,01%) (67,63%) 

População Idosa 

(Mais de 65 anos) 

98.455 143.062 177.275 240.019 

(5,19%) (5,92%) (6,38%) (7,58%) 

População Total 1.896.886 2.415.580 2.777.520 3.168.041 

 Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980 a 2010. 

 Outro elemento que se evidencia a partir da análise das pirâmides etárias do estado do 

Rio Grande do Norte (Figura 3), e, consequentemente, da estrutura etária desse estado, 

também está relacionado com as faixas etárias mais jovens, e, por conseguinte, a relação 

existente com a demanda por serviços educacionais. Isto ocorre, tendo em vista que os grupos 

que possuem a maior porcentagem de população no ano de 2010 são os grupos quinquenais 

compreendidos entre 10 a 24 anos. 

O grupo que congrega a população de 10 a 14 anos, portanto alvo dos anos finais do 

Ensino Fundamental, representa 9,27% do total da população. Já a faixa etária de 15 a 19 

anos, que reúne a maioria do público alvo do Ensino Médio, compreende 9,38% da população 

do estado. Por sua vez, aqueles cuja idade está entre 20 a 24 anos e, portanto, configuram-se 

uma demanda potencial para o Ensino Superior, representam 9,77% do total da população do 

Rio Grande do Norte.  

  Em decorrência desta observação da situação da população jovem do Rio Grande do 

Norte, salienta-se a relação existente entre escolarização média, formação profissional e 

mercado de trabalho, mediante o contexto demográfico em que o país e o estado vivenciam. 
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Em face disto, duas preocupações são trazidas à tona. A primeira questão refere-se ao fato, 

que segundo o IBGE, a RDT do estado, que em 1980 era de 87,2%, vivencia uma drástica 

queda, passando em 2010 para 47,9%, o que significa que, para cada cem pessoas 

potencialmente inativas, existem, aproximadamente, 48 pessoas em atividade no Rio Grande 

do Norte.  Por sua vez, a segunda preocupação decorre da configuração da escolaridade 

da população do estado com mais de 25 anos de idade (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Escolaridade da População de 25 anos ou mais 

do estado do Rio Grande do Norte em 2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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concluir o Ensino Médio. Apesar deste valor representar um avanço, ao comparar com os 

números referentes a 1991 e 2000, em que estes valores eram de apenas 14,68% e 20%, 

respectivamente, este índice encontra-se ainda muito aquém da realidade nacional, que é 

próximo a 40%. Este indicador evidencia uma problemática em relação ao Ensino Médio no 

estado, pois apesar de não permitir identificar as razões, este índice reflete a impossibilidade 

do acesso ou ainda um elevado grau de evasão nesta etapa de ensino ao longo de diversos 

anos. 

 Por fim, a principal consideração a ser feita ao analisar a situação demográfica do Rio 
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da população jovem, a elevada carga de dependência que segue uma trajetória de ascensão e 

os baixos níveis de escolaridade é que urge a necessidade de se investir na população jovem, 

em especial na profissionalização e na formação para o mercado de trabalho (RIGOTTI, 

2012; ALVES, VASCONCELOS e CARVALHO, 2010). A estruturação de uma escola em 

nível médio, que consiga fixar o jovem, diminuindo a evasão escolar, é fundamental para 

permitir que o educando possa ter oportunidades ao longo da vida profissional, mas também 

para assegurar que o estado aproveite ao máximo este momento demográfico. 
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3. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 O entendimento da organização do sistema educacional brasileiro parte, num primeiro 

momento, da compreensão sobre os níveis e etapas de ensino que compõe a estrutura 

educacional vigente, para, num segundo momento, analisar o caráter sistêmico da educação 

nacional e as atribuições que competem a cada ente da federação. Neste sentido, a legislação 

brasileira configura a educação escolar em dois grandes níveis. O primeiro é a educação 

básica, que visa desenvolver o educando, assegurando a formação comum indispensável para 

o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Enquanto que o segundo nível é a educação superior, que dentre outros propósitos, visa 

formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, conferindo-lhes aptidão para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira (BRASIL, 1996). 

 Esta pesquisa tem como foco a educação básica, que é constituída por três etapas 

distintas: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), normatiza que a primeira etapa do ensino básico visa 

desenvolver integralmente as crianças até seis anos de idade, considerando seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Esta etapa de ensino deve ser oferecida em creches ou entidades equivalentes, para as crianças 

de até três anos de idade e em unidades de pré-escola, para as crianças de quatro a seis anos 

de idade. Cabe ressaltar, neste sentido, que o Plano Nacional de Educação (PNE)
15

 em 

vigência, estabelece, em sua primeira meta, que até o ano de 2016, a Educação Infantil na pré-

escola para as crianças de quatro e cinco anos deve ser universalizada, além de estabelecer a 

ampliação da oferta de vagas em creches em, no mínimo, cinquenta por cento das crianças de 

até três anos, até o final da vigência deste plano (BRASIL, 2014). 

O Ensino Fundamental, por sua vez, tem duração mínima de oito anos, sendo 

facultado aos sistemas de ensino desdobrá-lo em ciclos. Esta etapa de ensino visa a formação 

básica do cidadão, considerando o desenvolvimento da capacidade de aprender, a partir do 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Ademais, esta formação do cidadão é 

construída mediante a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade e do fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
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 O Plano Nacional de Educação é instrumentalizado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, tendo vigência 

de dez anos, a contar da data de publicação do referido dispositivo legal. 
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assenta a vida social (BRASIL, 1996). Para esta etapa de ensino, o PNE estabelece a 

universalização do Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de seis aos 

catorze anos, garantindo que até o final da vigência do plano, ao menos 95% dos estudantes 

finalizem esta etapa na idade recomendada (BRASIL, 2014). 

 Já o Ensino Médio, conforme os termos da LDB, é a última etapa da educação básica, 

tendo a duração de três anos. Esta etapa além de propiciar a consolidação e aprofundamento 

dos conhecimentos adquiridos ao longo da etapa anterior, visa promover uma preparação 

básica para o trabalho e a cidadania do educando. Além disso, nesta etapa destaca-se a 

educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o 

processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; assim como, a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 

cidadania (BRASIL, 1996). Em relação à meta estabelecida no PNE para esta etapa de ensino, 

tem-se a universalização até o ano de 2016 do atendimento escolar para toda a população 

entre 15 e 17 anos, devendo ser elevada a Taxa Líquida de Matrículas no Ensino Médio para 

85%, até o final da vigência do plano (BRASIL, 2014). 

 Tendo considerado, neste primeiro momento, as características dos níveis de ensino, 

em especial da educação básica, é imprescindível compreender a dinâmica e o funcionamento 

da educação pública no Brasil. Para tanto, é necessário analisar como os sistemas de educação 

estão distribuídos e quais as atribuições de cada ente da federação. Neste sentido, vale 

considerar a reflexão de que a educação brasileira, em consonância com a legislação nacional 

está organizada de forma sistêmica. Na prática, tal situação pode ser compreendida ao 

considerar que a educação do país organiza-se por meio de sistemas de ensino em cada uma 

das esferas do poder público (união, estados, Distrito Federal e municípios), atuando em 

regime de colaboração (SARI, MARTINS e CASTIGLIONI, 2006). 

 Esta organização sistêmica da educação brasileira está fundamentada no artigo 211 da 

Constituição Federal e no artigo 8 da LDB, refletindo desta forma, a organização federativa 

do Brasil. Como os sistemas de educação são distintos e autônomos é necessário discriminar, 

conforme prescrito na LDB, as atribuições e a responsabilidade pela oferta de vagas que 

compete a cada um dos sistemas de ensino. 

De forma sucinta, cabe à União coordenar a política nacional de educação. Recai 

também sobre ela a responsabilidade de manter e organizar o seu próprio sistema de ensino – 

em especial com a oferta de vagas de nível superior – e de elaborar regras gerais para a 

educação superior. Tendo ainda que exercer as funções redistributiva e supletiva, que consiste 

na assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no intuito 
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de garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do 

ensino. E, por fim, cabe à União, esmerar-se no desenvolvimento e execução de um sistema 

de informações sobre educação e assegurar um processo nacional de avaliação do rendimento 

escolar, em colaboração com os sistemas de ensino, a fim de estabelecer prioridades e 

melhorar a qualidade do ensino (BRASIL, 1996).  

Os estados, por sua vez, são responsáveis pela organização do sistema estadual de 

ensino, elaborando e executando políticas e planos educacionais de acordo com as diretrizes e 

planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus 

municípios. Estes entes federados
16

, em conjunto com os municípios, devem definir formas de 

colaboração para a oferta de vagas do ensino fundamental, devendo assegurar a distribuição 

proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 

financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Por último, devem 

garantir transporte escolar para os alunos da rede estadual e assegurar o ensino fundamental, 

devendo oferecer, como prioridade, o Ensino Médio (BRASIL, 1996). 

Já os municípios tem como responsabilidade a organização do sistema municipal de 

ensino, integrando as políticas e planos da União e dos estados. Conforme já fora citado o 

ensino fundamental é uma competência comum, ou seja, uma responsabilidade compartilhada 

entre estados e municípios. No entanto, é de competência dos municípios o dever de oferecer 

a educação infantil em creches e pré-escolas, sendo-lhes permitido atuar em outros níveis de 

ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 

Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 1996). 

 Deve-se ressaltar que além das instituições de ensino e dos órgãos administrativos de 

educação em cada uma das instâncias (ministério ou secretarias de educação), os sistemas de 

educação, de acordo com a legislação, devem ter em suas estruturas órgãos normativos. 

Apesar de a LDB não discorrer sobre a natureza desses órgãos, tradicionalmente eles são 

colegiados, constituindo conselhos de educação, que devem ser estabelecidos em 

conformidade com o princípio da gestão democrática do ensino público
17

. Para tanto, estes 

órgãos normativos devem ser representativos, contando com a participação da sociedade na 

                                                           
16

 O Distrito Federal em consonância com o que dispõe o art. 10, parágrafo único da LDB, tem as competências 

tanto do estado como do município. 
17

 O princípio da gestão democrática do ensino público consta na Constituição Federal, art. 206, VI e na LDB, 

art. 3º, VIII. 
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definição e no acompanhamento da execução das políticas educacionais, bem como ser 

dotado de autonomia para atuar com isenção. 

3.1 O Ensino Médio como Objeto de Reflexão 

Este preâmbulo acerca da organização da educação básica no Brasil permite constatar 

que a última etapa de ensino da educação básica – o Ensino Médio, cuja responsabilidade é 

dos estados da Federação, abarca uma responsabilidade elevada. Ademais, deve-se ter em 

mente que o Ensino Médio constitui-se como um importante fator de qualificação 

profissional, assim como um instrumento de valorização da cidadania para o jovem estudante 

(BRANDÃO, 2011). 

Por ser a etapa de transição entre a educação básica e o ensino superior, o Ensino 

Médio, como afirma Brandão, possui uma dupla função: preparar para a continuidade dos 

estudos e, concomitantemente, para o mercado de trabalho (BRANDÃO, 2004). Ao discorrer 

sobre esta temática das transições educacionais, com ênfase no Ensino Médio – Ensino 

Superior, Fagundes (2012) destaca o interesse das três dimensões que estão presentes nas 

análises sobre o tema, quais sejam: a dimensão pessoal, a dimensão institucional e a dimensão 

contextual. 

Uma delas é a dimensão pessoal dos grupos que transitam, as características dos 

estudantes, seus perfis pessoais, os itinerários curriculares, o aproveitamento dos 

estudos prévios, a organização do tempo, a gestão econômica, as expectativas, o 

apoio familiar, a confiança pessoal, entre outros. Outra seria a dimensão 

institucional e do sistema educativo, ou seja, as condições e características (oferta 

curricular, dependência administrativa, qualidade do ensino) das instituições entre as 

quais transitam os estudantes, os sistemas que regulam os centros, o acesso. A 

terceira dimensão refere-se à análise contextual na qual se produz a transição: a 

influência e a relação com os ciclos socioeconômicos e sociodemográficos, com as 

políticas educativas, com as titulações de maior demanda no mercado de trabalho, 

com as novas profissões, etc. (FAGUNDES, 2012, p. 72) 

Considerando, portanto, a importância do Ensino Médio enquanto etapa de formação e 

valorização do educando, bem como estas dimensões inerentes à transição entre esta etapa de 

ensino e o Ensino Superior, assim como que esta etapa de ensino é o objeto central deste 

trabalho, cabe fazer alguns apontamentos que permeiam a literatura sobre o Ensino Médio em 

âmbito nacional e que auxiliam a compreensão da abordagem proposta.  

Em primeiro lugar, destaca-se a relação que versa sobre a interface existente entre esta 

etapa de ensino com o mercado de trabalho. Deve-se compreender que existe uma conexão 

entre ambos, que está fundamentada no fato dos jovens inseridos nessa faixa etária (15 a 17 

anos), enquanto integrantes da população economicamente ativa, buscarem projetar e 
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fundamentar suas escolhas neste momento da vida, em especial, as de natureza profissional 

(RAMOS, 2011). 

Esta questão se evidencia ao longo do século XX no país, tendo em vista a parca oferta 

de vagas e com natureza propedêutica oferecida até 1930, quando então, o acesso à escola é 

ampliado. Este aspecto, aliado ao processo de industrialização do país e ao limitado acesso ao 

Ensino Superior, amplia a demanda pelo Ensino Médio vinculado à profissionalização, que é 

tido como a preparação para o mercado de trabalho. Nova ênfase na profissionalização é dada 

a partir da Lei n. 5.692/71, tornando-a obrigatória, mas que se arrefeceu em meados da década 

de 1980, com o fortalecimento da matrícula no Ensino Médio não profissionalizante 

(MACHADO COSTA, 2013a; SOUZA, OLIVEIRA, 2008). 

A transição demográfica a qual o país perpassa, salienta essa discussão envolvendo o 

Ensino Médio e o mercado do trabalho. Rigotti (2012), aborda esta questão sobre uma 

perspectiva demográfica, atentando para algumas preocupações e consequências que estão 

relacionadas com este processo: 

Na outra ponta da Educação Básica, pesquisas têm demonstrado a grande falta de 

interesse e entusiasmo em relação ao Ensino Médio por parte dos alunos, algo 

extremamente preocupante na sociedade brasileira atual, que precisa se inserir em 

uma economia com alto conteúdo tecnológico e de inovação. Apenas inversões 

maciças neste nível de ensino e nos cursos profissionalizantes vão dar conta de 

reverter um quadro desalentador, certamente um dos maiores gargalhos para a 

formação de capital humano no País. Aqui, a transição demográfica evolui 

rapidamente para uma sociedade envelhecida e a atual geração de jovens, logo 

atingirá a idade adulta. Não atuar fortemente no Ensino Médio significará perder a 

chance de melhor qualificar a população em idade ativa, que entrará no mercado de 

trabalho em futuro próximo. Perder este momento exigirá novos investimentos 

paliativos, poucas décadas à frente, para tentar suprir as deficiências que precisam 

ser sanadas atualmente, com todos os custos financeiros e sociais, de eficácia 

duvidosa. Adicionalmente, torna-se imprescindível não perder de vista o fato de que, 

em meados da próxima década, uma proporção muito menor de trabalhadores deverá 

sustentar uma proporção muito maior de pensionistas e aposentados. (RIGOTTI, 

2012, p.485-486). 

A partir das reflexões propostas é indubitável que a relação entre Ensino Médio e 

mercado de trabalho precisa se fazer presente na agenda daqueles que planejam e operam os 

sistemas educacionais no país. A questão da capacitação para o mercado de trabalho dos 

educandos que frequentam esta etapa do ensino básico deve ser tratada não apenas como algo 

histórico ou como elemento de uma peça legislativa. A relevância e a urgência deste tema são 

evidenciadas pelas questões demográficas que vive o país, assim como pelos impactos 

econômicos que podem ser acarretados caso tal situação não seja priorizada. 
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Outra temática que permeia as discussões sobre o Ensino Médio é a obrigatoriedade e 

a gratuidade desta etapa do ensino como um preceito legal, que foi efetivado por meio da 

Emenda Constitucional nº 59/2009, a qual altera o artigo 208 da Constituição Federal e ainda 

pela Lei nº 12.061/2009. Essa mudança na legislação acarreta na ampliação da 

obrigatoriedade da educação básica, e, por conseguinte, na universalização do acesso ao 

Ensino Médio, como prescrevem a LDB e o PNE. No entanto, na realidade educacional 

cotidiana, este êxito refletir-se-á diretamente a curto, médio e longo prazos, na questão da 

oferta e do atendimento do Ensino Médio, entre tantas outras consequências (DOURADO, 

2013; BRANDÃO, 2011). 

Essas repercussões estão na gênese da inquietação de Frigotto e Ciavatta (2011), 

quando discutem sobre as perspectivas sociais e políticas da formação de nível médio, 

perpassando pelas mudanças ocorridas ao longo do tempo no país e refletem sobre o impacto 

em relação à demanda que se põe ante a questão da universalização do Ensino Médio: 

Ao transpor a última década do século XX para o novo século, a educação básica de 

nível médio se viu a braços com uma geração de adolescentes, jovens ou adultos, 

onde quase 50% com mais de 15 anos não têm acesso à mesma e os que têm, em sua 

maioria, é de forma precária, tanto na sua base material quanto pedagógica. Uma 

profunda contradição, diante da presença das ciências e da tecnologia na vida 

cotidiana. (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2011, p.620). 

Esta reflexão, ao mesmo tempo em que abarca a questão da universalização do acesso 

ao Ensino Médio, também se preocupa com a qualidade do ensino e da escola que são 

ofertados aos jovens. Este, portanto, é o último tema a ser elencado nesta reflexão, que tem 

tido destaque nos debates acerca do Ensino Médio: a qualidade do ensino. No entanto, antes 

de considerar este tema é necessário ressalvar que não se pretende fazer uma discussão sobre 

a questão da qualidade da educação, no que diz respeito aos aspectos semânticos e teóricos. 

A despeito das discussões sobre a subjetividade do que seja qualidade, tendo em vista 

que este é um conceito polissêmico, que se altera no tempo e no espaço e que está vinculado 

às demandas e exigências sociais (DOURADO e OLIVEIRA, 2009), ao adentrar no campo da 

avaliação da qualidade da educação, bem como das diversas formas como este conceito é 

apresentado, tem-se, de forma geral que o conceito de qualidade congrega as estruturas, os 

processos e os resultados educacionais (DAVOK, 2007). Na atualidade, a questão da 

qualidade da educação no Brasil, tem sido fortemente relacionada com os resultados 

educacionais, sobretudo em virtude dos diversos mecanismos de avaliação desenvolvidos pelo 

Governo Federal.   
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Ao considerar o tema da avaliação educacional sob a égide da legislação brasileira é 

interessante perceber a quantidade de instrumentos e indicadores construídos para examinar a 

qualidade da educação e fundamentar a elaboração de políticas educacionais. Desse modo, é 

indispensável a seguinte reflexão: 

As perspectivas adotadas na LDB e no PNE com relação à avaliação de sistemas 

educacionais faz lembrar do ditado “a obsessão com o termômetro não faz abaixar a 

temperatura”, ajudando a entender que a avaliação seria um mero enfeite se os 

problemas que ela pode revelar e iluminar ficassem encerrados nos dados e 

resultados que produz. De fato, essas avaliações geram dados que permitem aos 

estudiosos produzir um melhor entendimento sobre o que efetivamente ocorre no 

interior das escolas e sobre o impacto que essas ocorrências têm nas trajetórias 

escolares e no desempenho dos alunos. Por isso, as avaliações da educação vêm se 

constituindo em uma referência importante para apoiar a definição de políticas 

educacionais e de práticas escolares comprometidas com a melhoria da qualidade da 

educação (BONAMINO et al., 2006, p.148-149).  

Sem negar a importância destes instrumentos para a avaliação das políticas públicas no 

campo da educação, a reflexão que se pretende fazer está fundamentada na questão das 

estruturas educacionais. De forma mais específica, o intuito é debruçar-se sobre a estrutura 

das unidades escolares que oferecem o Ensino Médio, considerando, em especial, a 

infraestrutura física e a estrutura e os equipamentos de auxílio pedagógico nessas instituições 

de ensino. 

A fundamentação desta compreensão está baseada em Dourado, Oliveira e Santos 

(2007) quando os autores delineiam um cenário para a análise da qualidade da educação, a 

partir das dimensões intra e extraescolares. Ao destacar a dimensão extraescolar, enfatiza os 

níveis do espaço social e as obrigações do Estado. Por sua vez, ao discorrer sobre a dimensão 

intraescolar, faz uma abordagem em quatro planos: o plano do sistema, em que considera as 

condições de oferta do ensino; o plano da escola, em que são observadas a gestão e 

organização do trabalho escolar; o plano do professor, considerando a formação, 

profissionalização e ação pedagógica; e, por fim, o plano do aluno, em que são observados o 

acesso, a permanência e o desempenho escolar. 

Desta forma, cabe considerar a exposição feita pelos autores em relação ao plano do 

sistema, posto que a abordagem feita refere-se à garantia de instalações gerais adequadas aos 

padrões de qualidade. Para tanto, fazem a seguinte explanação: 

A definição de uma estrutura mínima disponível para a configuração de uma escola 

em condições para a oferta de um ensino de qualidade sofre variações que 

envolvem, dentre outros, o projeto pedagógico, o clima organizacional, a gestão dos 

sistemas e das escolas. No entanto, para uma perspectiva que propicie elementos de 

comparação entre as instituições educativas, nacionais e internacionais, algumas 
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condições mínimas que impactam a oferta de ensino de qualidade se apresentam, 

destacando-se: a) Existência de salas de aulas compatíveis às atividades e à clientela; 

b) ambiente escolar adequado à realização de atividades de ensino, lazer e recreação, 

práticas desportivas e culturais, reuniões com a comunidade etc; c) equipamentos em 

quantidade, qualidade e condições de uso adequadas às atividades escolares; d) 

biblioteca com espaço físico apropriado para leitura, consulta ao acervo, estudo 

individual e/ou em grupo, pesquisa on line, dentre outros, incluindo, acervo com 

quantidade e qualidade para atender ao trabalho pedagógico e ao número de alunos 

existentes na escola; e) laboratórios de ensino, informática, brinquedoteca, entre 

outros; f) serviços de apoio e orientação aos estudantes; g) garantia de condições de 

acessibilidade e atendimento para portadores de necessidades especiais; h) ambiente 

escolar dotado de condições de segurança para alunos, professores, funcionários, 

pais e comunidade em geral; i) programas que contribuam para uma cultura de paz 

na escola (DOURADO, OLIVEIRA e SANTOS, 2007, p.19-20).  

Neste sentido, a ideia basilar desta ponderação é compreender que a estrutura física 

das escolas e os equipamentos de apoio pedagógico tem uma função importante na questão 

educacional, corroborando para um ambiente favorável ou desfavorável para o 

desenvolvimento dos processos educativos. A argumentação de Ribeiro et al. (2012 p.1856) 

considera que a “estrutura física da escola, assim como sua organização, manutenção e 

segurança revelam muito sobre aqueles que ali vivem. A necessidade de uma instituição de 

ensino bem estruturada é de fundamental importância para as capacidades físicas, intelectuais 

e morais dos discentes”. 

Assim, existem pelo menos duas razões para se tratar deste tema: a primeira é o fato 

de lidar com as condições físicas de trabalho, trata-se, portanto, dos meios disponíveis a um 

trabalho menos desgastante e mais produtivo para os professores e demais funcionários das 

unidades de ensino; e, em segundo lugar, em se tratando de educação, de modo geral, uma 

melhor infraestrutura está relacionada com uma melhor qualidade do ensino (MORAN, 

2000).  

A argumentação de Ribeiro et al. (2012) ratifica tais assertivas: 

Tanto o ato de ensinar como o de aprender exigem condições propícias ao bem estar 

do docente e do discente tornando-se um espaço de possibilidades ou de limites. 

Possibilitar um ambiente facilitador para o desenvolvimento social estabelece ou 

restabelece valores como preservação e valorização de um espaço público. Contribui 

também para que os envolvidos possam sentir-se confortáveis e consigam 

reconhecê-lo como um lugar que lhes pertence. Estudos revelam que o ambiente 

físico, determina, em grande parte, as experiências da criança, seu aprendizado e 

desenvolvimento. Embora a qualidade de vida e a qualidade do ambiente não 

dependam apenas das características físicas, estas tem papel muito importante. 

(RIBEIRO et al., 2012, p.1852). 

 Considerando a ressalva feita pelos autores de que a qualidade da educação não 

depende exclusivamente dos aspectos estruturais, mas que tais aspectos são fundamentais para 
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este fim, cabe considerar o que Machado Costa (2014a) aborda sobre as escolas de Ensino 

Médio no país. Imbuído nesta ideia da importância dos aspectos estruturais das unidades de 

ensino, o autor sintetiza que a “escola de ensino médio que se materializou no Brasil tem 

muitos alunos matriculados na dependência administrativa estadual e oferece uma formação 

geral, não profissionalizante, no período matutino e noturno” (MACHADO COSTA, 2014a, 

p. 187). Ele continua sua exposição apresentando que: 

elementos estruturais de suporte às escolas de ensino médio são inadequados, com 

ausência de quadra de esportes, biblioteca, laboratório de informática, acesso à 

internet, laboratórios de ciências e dependências e vias adequadas a todos os alunos. 

[...] A inadequação da infraestrutura tem reflexos sobre o trabalho docente, que 

requer um ambiente escolar agradável, capaz de oferecer aos alunos instrumentos 

que favoreçam a aprendizagem, e que seja estímulo para sua permanência na escola. 

(MACHADO COSTA, 2014a, p. 188-189). 

Essa constatação adverte sobre determinados ambientes e elementos que são 

indispensáveis para se ter uma escola que propicie um ambiente favorável a uma educação de 

qualidade. Frigotto e Ciavatta constatam que “estamos longe de oferecer à maioria das 

crianças e jovens condições educativas para o aprendizado intelectual, o qual pressupõe denso 

tempo de leitura, laboratórios, espaços de lazer, arte e cultura” (FRIGOTTO e CIAVATTA, 

2011, p. 620). 

A literatura enfatiza a necessidade de uma estrutura física adequada para que se tenha 

um ambiente que propicie o desenvolvimento dos processos educacionais de forma 

satisfatória. Para tanto, faz-se necessário não apenas um ambiente salubre aos docentes, 

discentes e demais envolvidos no processo educacional, mas também, a existência de espaços 

e instrumentos que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem no interior da escola. 

Dentre estes espaços que são tidos como essenciais, são elencados, principalmente: 

laboratórios de ciência e informática, biblioteca, auditório e quadra de esportes (MACHADO 

COSTA, 2014b; BRASIL, 2012; BRANDÃO, 2011; KUENZER, 2010). 

Em meio a todos esses elementos acerca do Ensino Médio é necessário mencionar ao 

menos três políticas, cujo intuito era fomentar o fortalecimento desta etapa de ensino. Essas 

ações, adotadas no transcurso das últimas décadas, tinham, dentro outros objetivos, o intuito 

de promover a universalização do acesso, a inserção da profissionalização no Ensino Médio e 

melhorias na estrutura física e nos equipamentos de auxílio pedagógico das escolas. 

 Inicialmente, destaca-se o Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio 

(PROMED), também conhecido como Projeto Escola Jovem, criado em 1997, mas que 

perdurou ao longo dos anos 2000, sendo desenvolvido a partir de uma parceria entre o 
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Governo Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Dentre outras 

iniciativas, ressalta-se o subprograma destinado ao financiamento das políticas de melhoria do 

atendimento e de expansão de vagas para o Ensino Médio nas redes públicas dos Estados e do 

Distrito Federal, através do fornecimento de recursos destinados à execução de projetos de 

ampliação e construção de escolas, capacitação de docentes e gestores educacionais, 

equipamentos para bibliotecas e laboratórios (RODRIGUES, 2011). 

 A segunda medida a ser enfatizada é a expansão da Rede Federal de Educação 

Tecnológica, que acontece por meio da edição do Decreto da Presidência da República nº. 

6.095/2007, que estabelece as diretrizes para o processo de integração de instituições federais 

de educação tecnológica no âmbito da referida rede, e por meio da aprovação da Lei nº. 

11.892/2008, que institui e normatiza a Rede Federal. Com isso, ressalta-se a presença de 

Institutos Federais nos mais diversos estados e municípios brasileiros, assim como, o papel 

desenvolvido por essas instituições no processo de reforma do Ensino Médio e Profissional e 

os desafios postos a elas em função da amplitude e verticalização do acesso (FERRETTI, 

2011). 

 Em terceiro lugar, destaca-se o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI)
18

, que 

integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do 

Governo Federal para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio. Este programa 

visa apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares nas escolas que oferecem 

esta etapa de ensino, de modo a ampliar o tempo dos estudantes na instituição, criando 

iniciativas inovadoras, a partir de eixos de trabalho (ciência, tecnologia e cultura), a fim de 

melhorar a qualidade da educação oferecida nessa fase de ensino e torná-la mais atraente. A 

adesão ao programa confere às escolas apoio técnico e financeiro do governo federal através 

do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), possibilitando a aquisição de equipamentos, 

mobiliários, materiais e tecnologias educacionais (MELO e DUARTE, 2011). 

Desta forma, a reflexão que sintetiza as questões concernentes ao Ensino Médio, 

abordadas nesta seção, considera esta etapa de ensino como essencial, por ser um elemento de 

valorização da cidadania para o discente. Além disto, esta etapa de ensino configura-se como 

um momento de decisões e preparação na vida dos educandos, o que consolida a necessidade 

de um ensino voltado também para a profissionalização e encaminhamento para o mercado de 

trabalho, em especial, pelo momento demográfico que o país está vivenciando. 
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 O PRoEMI foi instituído pelo do Ministério da Educação através da Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009. 
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Por fim, mesmo com a existência de políticas públicas neste setor, alguns desafios 

estão postos, como é o caso da expansão da oferta de vagas, em virtude da imposição legal 

pela universalização da educação básica, o que inclui o Ensino Médio. Aliado a este processo 

de ampliação das vagas, deve-se atentar para outro desafio que é a necessidade deste processo 

ser acompanhado pela melhoria da qualidade da educação. Neste sentido, a ênfase proposta, 

baseia-se nos aspectos estruturais das unidades de ensino, haja vista que tais aspectos são 

fundamentais para o desenvolvimento satisfatório dos processos educacionais. 
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4. METODOLOGIA 

O presente trabalho, como fora abordado, visa relacionar a oferta e a demanda de 

vagas nas escolas de Ensino Médio do Rio Grande do Norte, tendo como substrato uma 

tipologia das escolas, segundo suas características estruturais. Deste modo, pretende-se 

identificar possíveis transformações ocorridas ao longo do tempo, a fim de prospectar a oferta 

de vagas em escolas no Ensino Médio no ano de 2020. 

Em face disto, o objeto de estudo deste trabalho é o conjunto das escolas de Ensino 

Médio do estado do Rio Grande do Norte, públicas e privadas, tendo como escopo temporal o 

período de 2000 a 2020, conforme será exposto posteriormente. A escolha por trabalhar com 

as escolas do Ensino Médio se deu em virtude de dois argumentos. 

Em primeiro lugar, o Ensino Médio, por se tratar da etapa de ensino que faz a 

transição entre a educação básica e o ensino superior, acarretando uma série de questões 

envolvidas nos seus objetivos, sejam de natureza pessoal, científica ou profissional, sobretudo 

em um momento em que o país necessita aproveitar e qualificar a população jovem para o 

mercado de trabalho. Além disso, o Ensino Médio foi escolhido, por ser uma etapa da 

educação básica que segundo a LDB é de responsabilidade das unidades da Federação, o que 

acarreta em um único ente sendo encarregado, prioritariamente, de oferecer este nível de 

ensino, o que consequentemente, permite uma análise mais sólida dentro de uma mesma rede. 

Este estudo pauta-se na ideia de relacionar a quantidade de vagas disponíveis no 

Ensino Médio com a qualidade das vagas oferecidas, tendo como foco os aspectos estruturais 

das unidades de ensino. Isto será feito no intuito de apresentar, aos formuladores de políticas 

públicas educacionais, possibilidades que permitam que tais gestores possam fundamentar as 

tomadas de decisão inerentes ao sistema educacional. A proposta metodológica em curso 

agrega, portanto, informações relativas à população em idade escolar e a tipologia das escolas 

que oferecem esta etapa do ensino básico no estado do Rio Grande do Norte. 

4.1 Delineamento da Pesquisa  

 Tendo considerado estes aspectos introdutórios, passa-se a delinear a trajetória do 

trabalho, que fora desenvolvido em quatro etapas distintas e sequenciais, quais sejam: i) 

levantamento bibliográfico sobre os assuntos relacionados com a pesquisa; ii) concepção e 

montagem dos bancos de dados; iii) construção dos perfis das escolas; e, iv) construção das 

alternativas prospectivas. 
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Quadro 1 – Esquema do Delineamento da Pesquisa 

 
         Fonte: Elaboração Própria 

Na primeira etapa do trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico com o 

intuito de reunir elementos teóricos que fundamentassem a elaboração da pesquisa, bem como 

de procedimentos metodológicos que atendessem à necessidade referente à criação das 

tipologias das escolas. Deve-se ressaltar que esta etapa foi feita tendo como base literatura de 

caráter multidisciplinar, congregando autores de diversas áreas, sobretudo da demografia, 

estatística, educação e políticas públicas. Este primeiro momento do trabalho, foi responsável, 

portanto, pela fundamentação teórica desta dissertação, assim como se tornou elemento 

basilar para a consolidação da metodologia, bem como das considerações feitas no decurso do 

trabalho. 

A segunda etapa consistiu da concepção e montagem dos bancos de dados da pesquisa. 

Esta etapa foi desencadeada pela escolha da base de dados a ser trabalhada, seguida pela 

escolha das variáveis que seriam consideradas para a elaboração dos perfis, mediante o 

levantamento bibliográfico que fora feito na etapa anterior. Ao determinar essas questões, 

passou-se a montar os bancos de dados, de modo a selecionar as variáveis em cada ano 

estudado e tratar os dados, a fim de deixá-los aptos para a aplicação do método para a 

obtenção dos perfis das escolas. 

A etapa seguinte foi desenvolvida a partir dos dados previamente trabalhados na etapa 

anterior. Para a construção dos perfis das escolas foi utilizado o método estatístico Grade of 

Membership (GoM), sendo aplicado o método para os anos de 2000 e 2010, a fim de construir 
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Construção dos Perfis das Escolas 
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Concepção e Montagem dos Bancos de Dados 

ETAPA I 
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o perfil das escolas em cada um destes anos, constatando assim o andamento das mudanças e 

da oferta de vagas nas escolas com ambientes favoráveis ao longo do tempo. Tal 

procedimento também propiciou a criação de um parâmetro para realizar a prospecção da 

oferta de vagas em escolas com ambientes favoráveis no instante futuro, levando em 

consideração o ano de 2010. 

Por fim, a última etapa do trabalho referente à construção das alternativas 

prospectivas, reuniu o produto da etapa anterior e as projeções populacionais da população em 

idade escolar referente ao ano de 2020. Desta forma, relacionou-se a demanda de vagas no 

momento futuro, com a oferta de vagas necessárias em escolas com ambiente favorável que 

consiga suprir a demanda necessária. Assim, possibilitou-se visualizar de forma analítica e 

proceder com as análises concernentes às transformações ocorridas ao longo dos anos nas 

escolas de nível médio no estado do Rio Grande do Norte.  

4.2 Fontes de Dados 

 Os dados utilizados neste trabalho estão divididos em três categorias. A primeira 

categoria está relacionada com as informações das matrículas da população de 15 a 17 anos 

do estado do Rio Grande do Norte. Já a segunda categoria refere-se às informações 

concernentes às características das escolas, que foram utilizadas a fim de construir as 

tipologias das unidades de ensino. Por fim, a última categoria de informações, refere-se aos 

dados de população, que foram obtidos a partir de projeções populacionais. 

 A primeira categoria de dados foi utilizada com o intuito de apresentar, de forma 

sintética, a situação do acesso à escola da população alvo do trabalho, ou seja, os jovens de 15 

a 17 anos. Ademais, foram utilizados alguns indicadores que tratam sobre a matrícula desta 

população tendo como ênfase a inserção no Ensino Médio. Para tanto, foram utilizadas 

informações referentes aos Censos Demográficos de 2000 e 2010, como também da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), referente ao período de 2001 a 2014. 

Em relação à segunda categoria de informações, a fonte de dados utilizada foi a base 

de dados do Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), junto ao Ministério da Educação (MEC). Foram 

utilizados os segmentos referentes às características e às matrículas das escolas, tendo como 

referência os anos de 2000 e 2010, a fim de extrair os atributos das unidades de ensino. 
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Quadro 2 – Variáveis do Censo Escolar utilizadas na Construção dos 

Perfis das Escolas do Ensino Médio do Rio Grande do Norte 

DIMENSÃO DESCRIÇÃO DA VARIÁVEL CATEGORIAS 

CARACTERÍSTICAS 

GERAIS DA ESCOLA 

Dependência Administrativa 

1 - Federal 

2 - Estadual 

3 - Municipal 

4 - Particular 

Oferta o Ensino Médio Profissionalizante? 
0 – Não 

1 – Sim 

Localização 
1 – Rural 

2 – Urbano 

Funciona em Prédio Escolar? 
0 – Não 

1 – Sim 

INFRAESTRUTURA DA 

ESCOLA 

Possui abastecimento de água por meio da rede pública? 
0 – Não 

1 – Sim 

Possui abastecimento de água por meio de cacimba, 

cisterna ou poço? 

0 – Não 

1 – Sim 

A água utilizada é filtrada? 
0 – Não 

1 – Sim 

O esgoto sanitário é ligado à rede pública? 
0 – Não 

1 – Sim 

O esgoto sanitário é feito por fossa? 
0 – Não 

1 – Sim 

O esgoto sanitário é inexistente? 
0 – Não 

1 – Sim 

Possui sanitário dentro do prédio? 
0 – Não 

1 – Sim 

ESTRUTURA E 

EQUIPAMENTOS DE 

AUXÍLIO 

PEDAGÓGICO DA 

ESCOLA 

Possui Sala da Direção? 
0 – Não 

1 – Sim 

Possui Sala dos Professores? 
0 – Não 

1 – Sim 

Possui Biblioteca? 
0 – Não 

1 – Sim 

Possui Laboratório de Informática? 
0 – Não 

1 – Sim 

Possui Laboratório de Ciências? 
0 – Não 

1 – Sim 

Possui Quadra de Esportes? 
0 - Não 

1 – Sim 

Possui aparelho de televisão? 
0 - Não 

1 – Sim 

Possui computadores? 
0 - Não 

1 – Sim 

Possui acesso a internet? 
0 - Não 

1 – Sim 

  Fonte: INEP, Censo Escolar 2000 e 2010 (Adaptado). 

A escolha do Censo Escolar foi feita, haja vista que este é o principal instrumento para 

coleta de dados estatísticos educacionais do país, reunindo informações das mais diversas 

naturezas (matrículas, recursos humanos, estrutura física). O censo é realizado anualmente 

com a efetiva participação das unidades escolares e das secretarias de educação, sendo, 

portanto, de fundamental importância para as políticas públicas do setor educacional. 

Deve-se destacar neste item que a seleção de variáveis levou em consideração não 

apenas a pertinência de cada uma das características, mas também a disponibilidade das 
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informações no período estudado no Censo Escolar. Neste sentido, salienta-se a 

descontinuidade de diversas informações que poderiam ser úteis na construção da tipologia, 

mas que não foram elencadas por não estarem nos três levantamentos que foram utilizados.  

A categoria dos dados referente às projeções populacionais para o ano de 2020 teve 

como fonte os procedimentos técnicos desenvolvidos pela Coordenação de População e 

Indicadores Sociais, vinculada à Diretoria de Pesquisas do IBGE
19

. Tal procedimento foi 

desenvolvido a partir da aplicação do Método das Componentes Demográficas, que se baseia 

em tendências recentes para cada uma das componentes demográficas (mortalidade, 

fecundidade e migração), sendo considerada a projeção mais recente, cuja revisão se deu em 

2013. Deve-se ressaltar que o uso desta projeção se deu pela confiabilidade dos dados e 

métodos utilizados, bem como pela facilidade na manipulação e interpretação por quaisquer 

formulador de políticas públicas. 

Neste ponto, cabe fazer uma ponderação relacionada aos dados das projeções 

populacionais. Inicialmente, os dados disponibilizados pelo IBGE para as unidades da 

Federação estavam agrupados em grupos etários quinquenais. No entanto, para desagregar 

tais informações em idades simples, com o intuito de identificar a população alvo do Ensino 

Médio, ou seja, aquela de 15 a 17 anos, foi utilizado o método de interpolação osculatória de 

Karup-King, a fim de identificar a demanda para esta etapa de ensino no ano de 2020 

(GIVISIEZ, 2004). 

4.3 Construção de Perfis: Método Grade of Membership 

Os procedimentos estatísticos clássicos apresentaram-se durante muito tempo como 

empecilho para a utilização de determinadas técnicas em algumas áreas do conhecimento. Tal 

assertiva estava centrada no fato de haver, por parte destas técnicas, uma exigência da 

quantificação dos fenômenos em estudo, o que em algumas situações, resultava na 

inviabilização do uso de uma gama de informações de caráter qualitativo. 

A dificuldade em conviver com tais situações e solucionar problemas desta natureza, a 

partir de técnicas estatísticas clássicas, influenciaram na formulação de uma nova lógica 

matemática. A proposição embasava-se na superação da bivalência do “verdadeiro ou falso”, 

propiciando o estabelecimento de respostas entre esses extremos (ZADEH, 1965 apud 

MANTON, WOODBURY e TOLLEY, 1994). Neste sentido, embasa-se a formulação da 
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 O detalhamento dos procedimentos metodológicos utilizados na referida projeção populacional, assim como o 

resultado da projeção pode ser encontrado em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao 

_da_populacao/2013/default.shtm 
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Teoria dos Sistemas Nebulosos, que tem como finalidade “processar informações subjetivas, 

de natureza vaga e incerta, da linguagem natural, possibilitando a modelagem de conceitos 

subjetivos” (HARRIS, 1999, p. 20). 

Fundamentado nessa lógica, surgem novas proposições, como é o caso dos conjuntos 

nebulosos ou difusos (fuzzy sets). De forma sucinta, pode-se entender tal conceito, a partir da 

comparação entre a lógica clássica e a nebulosa. Para a primeira, o pertencimento de um 

determinado elemento a um conjunto é absoluto, ou seja, ou o elemento pertence a este 

conjunto ou não pertence. Por sua vez, para a matemática nebulosa, os limites dos conjuntos 

não são estabelecidos com precisão, além disso, a inserção de um determinado elemento em 

um conjunto é definida a partir de uma função que expressa o grau de pertencimento a este 

determinado conjunto (MANTON, WOODBURY e TOLLEY, 1994). 

Desta forma, a partir da Teoria dos Conjuntos Nebulosos, qualquer elemento pode 

pertencer a múltiplos conjuntos, de modo que apresenta, para cada um destes conjuntos, um 

determinado grau de pertencimento. Torna-se relevante, portanto, enfatizar a seguinte 

explicação: 

Pertencimento para os conjuntos tradicionais requer que cada elemento 

individualmente seja membro de um conjunto – ou não. Dois conjuntos são 

disjuntos se não apresentam elementos em comum. Nos conjuntos nebulosos, um 

elemento pode ser um membro parcial de múltiplos conjuntos (MANTON, 

WOODBURY e TOLLEY, 1994. p. 3). 

Alicerçado nestes princípios o método Grade of Membership (GoM) foi escolhido 

para ser utilizado neste trabalho. Este método pode ser descrito como uma técnica de 

modelagem estatística de máxima verossimilhança para dados categóricos, que propicia o 

agrupamento de elementos utilizando a lógica dos conjuntos nebulosos (CERQUEIRA, 2004).  

 Cerqueira e Sawyer (2004), enfatizam que este método congrega, em suas 

características, duas propriedades indispensáveis na construção de uma tipologia. A primeira 

propriedade fundamenta-se nos princípios da teoria dos conjuntos nebulosos e, consiste no 

fato de que os elementos que serão classificados possam pertencer a mais de um perfil. Tal 

situação é apontada como benéfica, haja vista que a heterogeneidade dos elementos em estudo 

tem a condição de ser expressa como um componente do modelo, o que propicia a elaboração 

de descrições mais claras dos perfis gerados. 

 A segunda propriedade, apontada pelos autores, versa sobre a possibilidade do modelo 

de trabalhar com um grande número, tanto de casos como de variáveis. Isto é possível, como 

já fora relatado, em virtude do GoM estar fundamentado em procedimentos de estimação 

estatística de máxima verossimilhança. Desta feita, o presente método ocupa-se em 
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equacionar dois entraves na construção de tipologias: a identificação de grupos e a descrição 

de diferenças entre estes (CERQUEIRA E SAWYER, 2004). 

A aplicação do método GoM requer, portanto, informações de um conjunto de 

variáveis respostas discretas (J), com um número Lj de categorias. De forma equivalente, 

pode-se definir Yijl como a resposta do indivíduo i, na categoria l da variável j. Desta forma, 

na execução deste trabalho, cada unidade escolar é caracterizada por uma quantidade de 

parâmetros individuais estimados, que são escores de pertencimento, denotados por gik, que 

indica o grau de pertencimento do i-ésimo elemento, ao k-ésimo conjunto ou perfil. 

Assim sendo, uma unidade escolar possui tantos parâmetros gik quantos forem os 

perfis formados. Tais escores variam num intervalo [0,1]; um escore 0 (zero) indica que a 

unidade escolar não pertence ao perfil k, enquanto que um escore 1 (um) indica que ela possui 

todas as características do k-ésimo perfil. Quanto mais uma unidade escolar i se aproximar do 

k-ésimo perfil, maior o seu grau de pertencimento em relação ao mesmo e, por conseguinte, 

menor em relação aos demais. 

De forma sucinta, a função multinominal de máxima verossimilhança do método 

Grade of Membership é expressa pela seguinte equação
20

: 

 

A operacionalização desta técnica se deu, inicialmente, com a preparação dos bancos 

de dados que foram empregados para a obtenção dos perfis. Para tanto, foram manipulados os 

microdados do Censo Escolar nos anos de 2000 e 2010, sendo utilizado para isto o software 

Statistical Package for the Social Science (SPPS) versão 20.0, que consiste em um pacote 

estatístico de grande amplitude de análises e facilidade de uso. 

Nesta etapa, adequou-se o banco de dados para ser exportado, segundo as exigências 

do software para a obtenção dos perfis. Para a fase da construção dos perfis, foi utilizado o 

pacote GoM, versão 3.4, desenvolvido no Departamento de Saúde Pública da Universidade de 

Yale – Estados Unidos da América – por Burt Singer e Peter Charpentier. Tal versão foi 

adaptada para a plataforma UNIX por Rafael Kelles V. Laje. 

Em relação à operacionalização do método, deve-se ressaltar que a partir do universo 

de estudo é possível determinar um certo número de conjuntos chamados de perfis extremos 

ou puros e um conjunto de escores GoM para cada unidade em cada perfil. O conjunto 
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 A exposição acerca do desenvolvimento matemático do Método Grade of Membersihp (GoM) pode ser 

observado em Cerqueira (2004) e Azevedo (2013). 
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formado pelos perfis e respectivos escores é chamado de participação nebulosa. As 

características de cada perfil são delineadas de acordo com o exame dos valores dos λkjl – 

fornecidos pelo GoM – e, posteriormente, comparados com a frequência marginal 

correspondente. 

A literatura acerca do método GoM, entende satisfatória a utilização de três perfis 

extremos, desde que atendidos princípios de parcimônia e facilidade de interpretação, o que 

ocorreu neste estudo. A condição para caracterizar os perfis considerou como regra de decisão 

se a estimativa dos λkjl fosse suficientemente maior que a respectiva frequência marginal. 

Ademias, cada perfil extremo, gera três perfis mistos, a partir de associações entre os perfis 

extremos. As formas de adequação de cada escola no seu respectivo perfil, seja predominante 

(extremos) ou misto, são descritas a seguir, exemplificando-se para o caso dos perfis 1 e 2: 

 Predominância do Perfil Extremo 1 (P1): 

Se {g1k ≥ 0,75}; a escola tem pelo menos 75% das características do Perfil Extremo 1, 

ou ainda se: {0,5 ≤ gi1 < 0,75} ∩ {gi2 < 0,25} ∩ {gi3 < 0,25}  

 Perfil Misto com Predominância (PM12): 

Se {0,5 ≤ gi1 < 0,75} ∩ {0,25 ≤  gi2 < 0,5} ∩ {gi3 < 0,25} 

Ressalta-se neste ponto, que as unidades escolares cujos escores de pertinência aos três 

perfis foram menores que 0,50 foram considerados como “não definidos”. 

Por fim, a última etapa da construção dos perfis consistiu na exportação dos resultados 

obtidos a partir do GoM, traduzidos em perfis, bem como da caracterização de cada perfil. 

Esta manipulação se deu com o auxílio dos softwares SPSS e Excel, possibilitando desta 

forma, realizar as análises estatísticas descritivas e analíticas, bem como as considerações a 

respeito da oferta de vagas em escolas com ambientes favoráveis, segundo o critério dos 

aspectos estruturais. Neste sentido, as escolas foram caracterizadas como ambientes bom, 

deficitário ou adverso, a depender das características apresentadas em seus respectivos perfis 

(AGUIRRE, CERQUEIRA e CLEMENTINO, 2011). 
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5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO MÉDIO NO RIO GRANDE DO NORTE 

 O trabalho em tela pauta-se na discussão acerca da inserção de elementos 

demográficos no planejamento educacional no âmbito do Ensino Médio do estado do Rio 

Grande do Norte. Para tanto, tendo discutido alguns aspectos teóricos envolvidos nesta 

problemática, faz-se necessário explorar alguns elementos que permitam compreender o 

funcionamento do Ensino Médio neste estado. 

Desta forma, este capítulo elenca uma série de informações sobre os alunos desta etapa 

de ensino, bem como da população de 15 a 17 anos de idade, com o intuito de apresentar um 

panorama sobre a demanda do Ensino Médio no Rio Grande do Norte. Neste sentido, o 

capítulo faz uma explanação de alguns indicadores educacionais, que permitem refletir sobre 

a questão do acesso e do fluxo da população de 15 a 17 anos no Ensino Médio, a partir de 

informações dos Censos Demográficos e das PNAD.  

Gráfico 3 - População de 15 a 17 anos do estado 

do Rio Grande do Norte no período de 2000 a 2013 

  
Fonte: Censos Demográficos e PNAD (IBGE). 

Ao adentrar na exposição dos números referentes à demanda pelo Ensino Médio, é 

necessário esclarecer, inicialmente, que será feita uma explanação com ênfase no grupo etário 

composto pelos jovens entre 15 e 17 anos, haja vista que esta população é o público indicado 

na legislação brasileira nesta etapa de ensino. Isto posto, no Gráfico 3 é possível identificar a 

dinâmica deste grupo etário em termos quantitativos a partir do ano de 2000. Ressalta-se neste 

ponto, que apesar da população ter diminuído menos de 0,05% neste período como um todo, 

alguns anos destacam-se pelas mudanças ocorridas, como é o caso do ano de 2003, quando a 
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população chega ao seu ápice neste período, a partir de uma variação superior a 10% em 

relação ao ano anterior; e, ainda, o ano de 2008, em que a população tem seu menor 

contingente, com uma redução de aproximadamente 7% em relação ao ano de 2007. 

Apesar do gráfico trazer um retrato de um período temporal relativamente curto, é 

possível destacar uma flutuação do quantitativo de jovens que compõe tal grupo populacional. 

Considerando a dinâmica demográfica do estado do Rio Grande do Norte, assim como, que o 

grupo em questão congrega apenas pessoas num período de três anos, que a cada ano é 

modificado pela entrada daqueles com quinze anos e a saída daqueles que completam dezoito 

anos, pode-se justificar tais mudanças pelo efeito que as coortes provocam nesta população. 

Outra informação em relação à população desta faixa etária que merece ser destacada, 

refere-se ao quantitativo de jovens que tem acesso à escola, independentemente da série ou do 

nível que frequenta, sendo este indicador também denominado de Taxa de Atendimento 

Escolar (TAE)
21

 (Tabela 6). Em relação a esta informação, deve-se salientar que existem duas 

fontes para os dados: as PNAD e os Censos Demográficos de 2000 e 2010 e, sendo os anos 

contemplados com os censos, aqueles com maior percentual de jovens que frequenta a escola, 

juntamente com o ano de 2011, podendo haver alguma influência no procedimento utilizado 

na amostra das PNAD. Apesar desta ressalva, o que salta aos olhos quando se analisa estes 

números é o elevado número de jovens que não frequentam a escola em nenhum dos níveis, 

sempre girando em torno de 40 a 50 mil jovens, o que é um número extremamente alarmante.  

Este primeiro dado, que tem ênfase em algum aspecto educacional, abarca uma série 

de fatores que se associam, como é o caso da dificuldade no acesso, da distorção idade-série e 

da evasão escolar. A dificuldade do acesso e a evasão escolar são dois elementos que podem 

explicar em alguma medida esses números, mas que devem ser enfatizados, em especial, por 

influenciarem diretamente nas finalidades do Ensino Médio, sobretudo no que tange à 

consolidação dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental e na preparação básica 

para o mercado de trabalho. 

 

 

                                                           
21

 O cálculo da Taxa de Atendimento Escolar para a população de 15 a 17 anos é feito a partir da fórmula: 

TAE = 
MAT(15-17)

P(15-17)

 x 100 

- MAT(15-17) é a matrícula em todos os níveis de ensino na faixa etária de 15 a 17 anos; e 

- P(15-17) é a população na faixa etária de 15 a 17 anos. 



56 

 

Tabela 6 - População de 15 a 17 anos do estado do Rio Grande 

do Norte por acesso à escola no período de 2001 a 2013 

Ano População Frequenta escola Não frequenta escola 

2000 185.607 145.522  (78,4%) 40.055  (21,6%) 

2001 190.669 144.489  (75,8%) 46.180  (24,2%) 

2002 183.545 137.781  (75,1%) 45.764  (24,9%) 

2003 203.697 151.454  (74,4%) 52.243  (25,6%) 

2004 199.959 148.903  (74,5%) 51.056  (25,5%) 

2005 183.102 134.755  (73,6%) 48.347  (26,4%) 

2006 185.473 135.184  (72,9%) 50.289  (27,1%) 

2007 176.894 136.251  (77,0%) 40.643  (23,0%) 

2008 165.006 125.403  (76,0%) 39.603  (24,0%) 

2009 188.320 140.875   (74,8%) 47.445  (25,2%) 

2010 184.517 152.506  (82,7%) 32.011 (17,3%) 

2011 203.103 161.760   (79,6%) 41.343  (20,4%) 

2012 179.635 136.689   (76,1%) 42.946  (23,9%) 

2013 185.529 137.470   (74,1%) 48.059  (25,9%) 

Fonte: Censos Demográficos e PNAD (IBGE). 

Ressalta-se ainda, que a parcela daqueles que não frequentam a escola, está dividida 

em dois subgrupos, quais sejam, aqueles que não frequentam a escola, mas trabalham e 

aqueles que não estudam e nem trabalham. Estes subgrupos precisam ser olhados de formas 

diferentes, pois enquanto o primeiro, apesar da sua pouca formação acadêmica, está 

contribuindo na PIA para dar suporte aos que fazem parte dos grupos etários jovens e idosos, 

o segundo grupo, por não estar inserido no mercado de trabalho e nem buscando uma 

qualificação, acaba gerando uma responsabilidade ainda maior àqueles que estão inseridos na 

população economicamente ativa (PEA). 

Ainda refletindo sobre o grupo etário em tela, dois indicadores são extremamente 

relevantes para compreender a demanda por determinado nível de ensino: a Taxa Bruta de 

Matrícula e a Taxa Líquida de Matrícula. A diferença entre estes indicadores e a taxa de 

atendimento, é que a TAE tem como preocupação identificar quem tem acesso à escola, 

independente do nível de ensino que está matriculado. Por sua vez, a Taxa Bruta de Matrícula 

por conter em seu numerador o quantitativo de matrículas total no Ensino Médio, 

independente da idade, pode camuflar a informação, tendo em vista o grande número de 

alunos que não estão na idade adequada para o nível de ensino. Por fim, como a TLM é a 
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razão entre as matrículas no Ensino Médio da população que está em idade adequada para este 

nível de ensino e a população da faixa etária de 15 a 17 anos, ela aponta efetivamente o 

percentual dos alunos que estão matriculados no Ensino Médio com idade adequada (RIANI e 

GOLGHER, 2004). 

Gráfico 4 – Percentual da população de 15 a 17 anos do estado do Rio Grande do Norte 

matriculados no Ensino Médio período de 2001 a 2013 – Taxa Bruta de Matrícula 

(TBM
22

) e Taxa Líquida de Matrícula (TLM
23

) 

 
Fonte: PNAD (IBGE). 

Os dados referentes a estas taxas para o Rio Grande do Norte indicam que, apesar da 

população de 15 a 17 anos estar frequentando a escola, há uma elevada taxa dessa parcela que 

não está no Ensino Médio, o que pode ser identificado pelos níveis baixos na TLM. Por sua 

vez, quando se observa que a Taxa Bruta de Matrícula representa quase o dobro da TLM, 

                                                           
22

 O cálculo da Taxa Bruta de Matrícula no Ensino Médio é feito a partir da fórmula: 

TBM = 
MAT(EM)

P(15-17)

 x 100 

- MAT(EM) é a matrícula total no Ensino Médio; e 

- P(15-17) é a população na faixa etária de 15 a 17 anos. 

23
 O cálculo da Taxa Líquida de Matrícula no Ensino Médio é feito a partir da fórmula: 

TLM = 
MAT(EM,15-17)

P(15-17)

 x 100 

- MAT(EM, 15-17) é a matrícula no Ensino Médio da população entre 15 e 17 anos; e 

- P(15-17) é a população na faixa etária de 15 a 17 anos. 
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percebe-se que os estudantes que frequentam o nível médio no estado apresentam distorção 

idade-série. Neste sentido, é válido ressaltar que a universalização do acesso para a população 

de 15 a 17 anos ainda não foi atingida no estado, revelando assim um desafio ambicioso de 

incluir na escola um quantitativo próximo a 45 mil jovens até o ano de 2016, conforme 

preconiza o PNE. Quando se visualizam os números relativos à TLM, percebe-se que o 

esforço necessário é ainda mais difícil e complexo, haja vista que uma das metas do PNE é 

que esta taxa alcance o patamar de 85%, o que indicaria que este percentual da população de 

15 a 17 anos de idade estará cursando o Ensino Médio no estado do Rio Grande do Norte.  

 Gráfico 5 – População de 15 a 17 anos X Alunos em Idade Adequada no 

Ensino Médio do estado do Rio Grande do Norte no período de 2001 a 2013 

 
Fonte: PNAD (IBGE). 

Sintetizando esta primeira seção, os dados relativos à cobertura e à matrícula desta 

população específica, permitem constatar que, a despeito dos avanços em termos de acesso, o 

Ensino Médio no Rio Grande do Norte ainda apresenta sérios problemas. Tais questões são 

evidenciadas tanto em relação ao fenômeno da distorção idade-série, que pode ser visualizado 

pelo hiato apresentado no Gráfico 5, que ressalta que esse obstáculo precisa ser visto de forma 

cuidadosa e combatido com afinco, mas também, em relação à qualidade, haja vista que há 

uma retenção dos jovens de 15 a 17 anos no ensino fundamental, o que acarreta em uma 

fragilidade nas etapas de ensino subsequentes. 
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6. ASPECTOS ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 O trabalho em tela pauta-se na discussão acerca da inserção de elementos 

demográficos no planejamento educacional no âmbito do Ensino Médio do estado do Rio 

Grande do Norte.  O estudo tem como lastro os impactos da transição demográfica e 

considerando a importância de ter a escola como ponto de referência para o planejamento de 

diversas políticas e ações, dando ênfase aos aspectos estruturais dessas unidades de ensino. 

Desta forma, este capítulo, que está dividido em duas seções, apresentará os resultados desta 

pesquisa. 

Inicialmente será feita uma exposição sobre o Ensino Médio no estado do Rio Grande 

do Norte, enfatizando a estrutura das unidades de ensino que oferecem o Ensino Médio no 

estado. Em seguida, serão apresentados os perfis destas unidades de ensino nos anos que 

foram estudados, assim como a alocação dos estudantes em termos quantitativos em cada um 

dos perfis criados. 

6.1 Características das Escolas de Ensino Médio do Rio Grande do Norte 

 A importância dos aspectos estruturais das unidades escolares é indiscutível como um 

dos elementos necessários para que se desempenhem as atividades educacionais de forma 

satisfatória. Neste sentido, deve-se ressaltar que se faz necessário não apenas um ambiente 

agradável e salubre, como também a existência de espaços e equipamentos que contribuam na 

realização dos processos educacionais no âmbito escolar. 

Em face disto, esta seção irá apresentar as características das escolas de Ensino Médio 

do estado do Rio Grande do Norte, a partir das informações fornecidas pelo Censo Escolar 

nos anos de 2000 e 2010. Para tanto, selecionou-se um conjunto de variáveis que estavam 

presentes em ambos os levantamentos, a fim de acompanhar as mudanças estruturais 

ocorridas ao longo da década nas escolas que participaram do Censo. Estas variáveis foram 

agrupadas em três dimensões de análise, quais sejam: caracterização geral das escolas, 

infraestrutura e estrutura e equipamentos de auxílio pedagógico. 

A primeira dimensão analisada apresenta um conjunto de variáveis que tem como 

intuito caracterizar, de forma geral, as escolas do Ensino Médio do estado (Tabela 7). Desta 

feita, ao considerar todas as unidades de ensino que estavam em funcionamento e 

responderam o Censo nos anos em questão, tem-se um total de 350 escolas em 2000 e um 
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acréscimo de 115 escolas em 2010, totalizando 465 unidades de ensino do Ensino Médio 

neste ano. Desta feita, ao considerar a categoria administrativa, destaca-se que o ensino 

público é responsável pelo maior quantitativo de escolas nesta etapa de ensino. 

Ao analisar esta variável, cabe fazer algumas considerações a este respeito. Em 

primeiro lugar, evidencia-se de forma majoritária o protagonismo da rede pública estadual, 

enquanto principal responsável por esta etapa de ensino no estado. Além disso, destaca-se o 

aumento da quantidade de escolas vinculadas à rede pública federal, que é explicada pelo 

processo de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

promovida pelo Governo Federal a partir do ano de 2008. Outro elemento interessante está 

também na expansão da quantidade de escolas da rede privada nesta etapa de ensino, podendo 

ser justificado este aumento pela ampliação da oferta de vagas no Ensino Superior nesta 

década, e, consequentemente, uma maior necessidade de se preparar para ingressar nesta nova 

etapa de ensino. Por fim, salienta-se a redução das escolas ligadas aos municípios, haja vista 

que apesar de poderem oferecer tal etapa de ensino, estes entes federados tem a obrigação de 

oferecer a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

Tabela 7 – Caracterização Geral das Escolas do Ensino Médio 

do Rio Grande do Norte nos anos de 2000 e 2010  

VARIÁVEIS 
2000 2010 

(N) (%) (N) (%) 

Categoria Administrativa 

Federal 4 1,14% 14 3,01% 

Estadual 219 62,57% 291 62,58% 

Municipal 29 8,29% 1 0,22% 

Particular 98 28,00% 159 34,19% 

Ensino Médio Profissionalizante 

Sim 135 38,57% 42 9,03% 

Não 215 61,43% 423 90,97% 

Localização         

Rural 7 2,00% 16 3,44% 

Urbano 343 98,00% 449 96,56% 

Funciona em Prédio Escolar 

Sim 346 98,86% 457 98,28% 

Não 4 1,14% 8 1,72% 

Fonte: INEP, Censo Escolar 2000 e 2010. 

 A despeito da expansão da rede pública federal e, consequentemente, da oferta de 

vagas de nível médio profissionalizante, é extremamente preocupante a redução do número de 

escolas que oferecem esta modalidade de ensino. Deve-se ressaltar neste item, que apesar de 

esforços do poder público estadual neste sentido, ainda é muito escassa a oferta de vagas nesta 
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modalidade de ensino por parte da rede que possui a maior quantidade de escolas. Tal questão 

coloca mais uma vez em discussão um dos objetivos do Ensino Médio, que é a formação para 

o mercado de trabalho, sobretudo, no momento demográfico que o país perpassa, ficando 

evidente, a necessidade de se formular políticas públicas que consigam congregar tais fatores 

e não deixar que o país passe pela janela de oportunidades que está aberta, sem tirar proveito 

deste bônus demográfico que possui. 

 Ademais, constata-se ainda um aumento das escolas localizadas na zona rural, o que 

possibilita aos jovens que residem nestas localidades, uma possibilidade de acesso mais fácil 

às escolas de nível médio. Já em relação ao funcionamento das unidades de ensino que não 

funcionam em prédios escolares, registrou-se um número ínfimo, não atingindo o patamar de 

2%, podendo ser creditado tal valor à existência de escolas particulares e estaduais que 

funcionam em prédios alugados. 

Tabela 8 – Características relacionadas à Infraestrutura das 

Escolas do Ensino Médio do Rio Grande do Norte nos anos de 2000 e 2010  

VARIÁVEIS 
2000 2010 

(N) (%) (N) (%) 

Abastecimento de Água (Rede Pública) 

Sim 328 93,71% 448 96,34% 

Não 22 6,29% 17 3,66% 

Abastecimento de Água (Cacimba, Cisterna ou Poço) 

Sim 327 93,43% 452 97,20% 

Não 23 6,57% 13 2,80% 

Água Filtrada     

Sim 213 60,86% 445 95,70% 

Não 137 39,14% 20 4,30% 

Esgotamento Sanitário (Rede Pública) 

Sim 123 35,14% 204 43,87% 

Não 227 64,86% 261 56,13% 

Esgotamento Sanitário (Fossa) 

Sim 236 67,43% 279 60,00% 

Não 114 32,57% 186 40,00% 

Esgotamento Sanitário (Inexistente) 

Sim 1 0,29% 1 0,22% 

Não 349 99,71% 464 99,78% 

Sanitário dentro do Prédio 

Sim 339 96,86% 461 99,14% 

Não 11 3,14% 4 0,86% 

Fonte: INEP, Censo Escolar 2000 e 2010. 

A segunda dimensão abordada trata de características relacionadas à infraestrutura das 

escolas (Tabela 8), tendo como ênfase o abastecimento de água e as condições sanitárias 
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existentes nas escolas. Porém, antes de tecer algumas considerações sobre as variáveis 

elencadas, deve-se esclarecer que o questionário do Censo Escolar é preenchido pelos 

profissionais que trabalham na escola, não havendo nenhum tipo de conferência sobre o dado 

informado. Tal ponderação é feita, haja vista que, em especial nessa dimensão, algumas das 

características relatadas podem apresentar algum tipo de dualidade, o que pode acontecer 

pelas informações serem reais ou por algum tipo de desconhecimento do responsável pelo 

preenchimento. 

Posto isto, destaca-se incialmente, que houve uma melhora significativa do número de 

escolas cujo abastecimento de água se dá pela rede pública. Ao mesmo tempo, também é 

possível perceber que as escolas que tem seu abastecimento feito por cisterna, cacimba ou 

poço também aumentaram ao longo dessa década. Neste item, pode-se ponderar que existe 

um abastecimento de água feito pela rede pública nas escolas, no entanto, é possível existir 

um poço ou uma cisterna no interior das escolas, servindo como uma fonte alternativa para o 

abastecimento de água. Um ponto positivo a ser enfatizado é o aumento das escolas que 

utilizam água filtrada, tendo em vista as diversas enfermidades que podem ser evitadas com 

este simples tratamento, propiciando assim, um ambiente mais salubre para toda a 

comunidade escolar.  

No tocante à questão sanitária, apenas uma escola respondeu não possuir nenhuma 

forma de esgotamento em ambos os levantamentos. Com relação àquelas que disseram 

possuir algum tipo de esgotamento sanitário, houve um incremento de, aproximadamente, 

65% das escolas que utilizam a rede pública, enquanto o aumento daquelas unidades que 

fazem uso de fossa, foi cerca de 18%. Esta é uma das informações dúbias nessa dimensão de 

análise, não podendo ser afirmado qual a causa deste dualismo, tendo em vista que as escolas 

podem utilizar a rede pública de esgotamento sanitário e possuírem uma fossa; assim como, 

pode ter havido algum desconhecimento em relação à forma como os resíduos são 

descartados. Um item que efetivamente é positivo é a diminuição das escolas cujo sanitário 

encontra-se fora do prédio escolar, sendo este percentual inferior a 1%, mas que deve servir 

de alerta, para que os órgãos de fiscalização possam erradicar tal situação. 

A última dimensão analisada trata sobre a estrutura e os equipamentos de auxílio 

pedagógico das escolas (Tabela 9). As características elencadas neste grupo configuram-se 

como elementos indispensáveis para a construção de uma escola com qualidade, que seja 

atrativa para os estudantes, e, principalmente, que possibilite o desenvolvimento de forma 

satisfatória dos processos educacionais no âmbito escolar. Para iniciar esta abordagem, 

destaca-se, em primeiro lugar, os ambientes de cunho administrativo, a saber, salas 
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específicas para a direção e para os professores. Em ambos os casos, esses ambientes existem 

em quase a totalidade das escolas, no entanto, em 2010 há um aumento do percentual de 

escolas que não possuem estes ambientes. A importância de tais espaços está na necessidade 

das atividades administrativas das unidades escolares acontecerem sem que haja concorrência 

na disputa por espaços com outras atividades, assim como, pela necessidade dos docentes 

possuírem um espaço em que possam realizar suas atividades quando estiverem fora de sala 

de aula.  

Tabela 9 – Características relacionadas à Estrutura e Equipamentos de Auxílio 

Pedagógico das Escolas do Ensino Médio do Rio Grande do Norte nos anos de 2000 e 

2010 

VARIÁVEIS 
2000 2010 

(N) (%) (N) (%) 

Sala da Direção 

Sim 346 98,86% 450 96,77% 

Não 4 1,14% 15 3,23% 

Sala dos Professores 

Sim 285 81,43% 432 92,90% 

Não 65 18,57% 33 7,10% 

Biblioteca 

Sim 238 68,00% 429 92,26% 

Não 112 32,00% 36 7,74% 

Laboratório de Informática 

Sim 93 26,57% 409 87,96% 

Não 257 73,43% 56 12,04% 

Laboratório de Ciências 

Sim 82 23,43% 276 59,35% 

Não 268 76,57% 189 40,65% 

Quadra de Esportes 

Sim 156 44,57% 212 45,59% 

Não 194 55,43% 253 54,41% 

Aparelho de Televisão     

Sim 163 46,57% 460 98,92% 

Não 187 53,43% 5 1,08% 

Computador 

Sim 163 46,57% 456 98,06% 

Não 187 53,43% 9 1,94% 

Acesso a Internet 

Sim 55 15,71% 412 88,60% 

Não 108 30,86% 53 11,40% 

Missing 187 53,43% 0 0,00% 

Fonte: INEP, Censo Escolar 2000 e 2010. 



64 

 

Os ambientes que foram relacionados como sendo favoráveis para um bom 

desempenho das atividades educacionais na escola foram: biblioteca, laboratórios de 

informática e ciências e quadra de esportes. Cada um desses espaços tem uma função 

específica e todos são de extrema relevância para o fortalecimento da educação. Ao tratar 

sobre a biblioteca, destaca-se a importância da leitura como um elemento basilar para todos os 

demais conhecimentos que são aprendidos no ambiente escolar. 

Neste caso, destaca-se que houve uma melhora significativa do percentual de escolas 

que possuem bibliotecas, com um aumento de 80% no número de escolas com tal espaço, 

resultando em um patamar em que mais de 90% das escolas são contempladas com 

bibliotecas, necessitando, portanto de um esforço não muito complexo para que todas as 

escolas possam ser contempladas com tal benefício e, desta forma, o incentivo e a prática da 

leitura possa acontecer em todas as unidades de ensino de nível médio no estado. 

A existência de laboratórios nas escolas é evidenciada por alguns aspectos. Em 

primeiro lugar, num mundo em que a inovação e a tecnologia tomam conta dos mais diversos 

contextos, inclusive rodeando os adolescentes e jovens das mais diversas formas, espaços que 

fomentem tais características são indispensáveis para a atração e a formação dos alunos do 

Ensino Médio. Ademais, a existência de tais espaços, permite que os docentes das mais 

diversas áreas possam diversificar a forma de ensino, tornando-o mais prático e mais atrativo 

aos alunos desta etapa de ensino. 

Tendo feito esta consideração, evidencia-se o aumento de mais de 300% no número de 

escolas com laboratório de informática neste intervalo de dez anos, restando ainda, pouco 

mais de 10% das escolas serem equipadas com este espaço. Já os laboratórios de ciências, que 

também tiveram um aumento substancial, superior a 200%, ainda precisa chegar a muitas 

escolas, pois menos de 60% das unidades de nível médio possuem este ambiente. Tais 

números apontam que é necessário haver uma política de fomento à ciência e tecnologia no 

âmbito das escolas, possibilitando financiamento à construção de ambientes e à aquisição de 

equipamentos desta natureza, para que tais espaços possam ser inseridos nas escolas, e, 

consequentemente, desperte jovens para atuar nestas áreas. 

O último espaço que foi abordado foi a quadra de esportes, que está intimamente 

ligada à disciplina de Educação Física, mas que configura-se também como um ambiente de 

lazer e interação entre os alunos da instituição. Além disso, este é um espaço destinado ao 

desenvolvimento de atividades físicas com cunho pedagógico, sob a orientação de 

profissional especializado, e, portanto, deve ser encarado como integrante da engrenagem 

para a construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos processos educativos. 
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Em relação à existência desse espaço nas escolas, constata-se que, apesar de um 

aumento de mais de 35% do número de escolas que possuem quadra de esportes, menos da 

metade das escolas de Ensino Médio do estado dispõem deste equipamento, seja a quadra 

coberta ou descoberta. Esse é um dos resultados que chama a atenção, pois parte das escolas 

públicas não possuem quadras, tendo em vista que o terreno onde estão inseridas não 

comporta um equipamento deste porte, o que também acontece com algumas escolas 

particulares, inviabilizando que a totalidade das escolas possua este espaço, tendo, portanto 

que procurar outros espaços para a prática das atividades de Educação Física, como é o caso 

de ginásios, quadras e campos públicos, compartilhando-os com a comunidade. 

Por último, são elencados aparelhos de televisão, computadores e acesso à internet 

como instrumentos de auxílio pedagógico, por contribuírem nos processos educativos, 

possibilitando novas formas de acesso à informação e auxiliando os docentes a construírem 

metodologias mais atrativas aos educandos. Neste sentido, os dados apontam para uma quase 

universalização das escolas que possuem aparelhos de televisão e computadores, sendo um 

número inferior a 2% que não possuem estes equipamentos. 

Por sua vez, a informação relativa ao acesso à internet, apresentou problemas no ano 

de 2000, em que mais da metade das escolas não responderam tal informação, enquanto que 

mais de 30% disseram não ter acesso, restando apenas aproximadamente 15% que 

informaram ter acesso à rede mundial de computadores. Já no segundo levantamento, 

realizado em 2010, todas as escolas responderam a este quesito. Revelando o aumento de 

mais de 600% no número de escolas com acesso à internet, mas ainda resta algo em torno de 

11% das escolas que não possuem internet nas suas dependências. 

Em síntese, quando se analisam as mudanças em termos estruturais das escolas do 

Ensino Médio do Rio Grande do Norte, constata-se que houve melhoras significativas ao 

longo de dez anos. No entanto, alguns desafios estão postos, sobretudo no que diz respeito à 

oferta de vagas profissionalizantes, assim como da existência de laboratórios de ciências e de 

quadras de esportes. Tais iniciativas, apesar de onerosas àqueles que lidam com a gestão desta 

etapa de ensino, na esfera pública ou privada, configuram-se como medidas que contribuiriam 

para a melhora do ensino oferecido, além de aprimorar o estudante ainda mais para o ingresso 

no mercado de trabalho, e, consequentemente, contribuir para que o país possa se beneficiar 

da janela de oportunidades que está aberta. 
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6.2 Tipologia das Escolas de Ensino Médio no Rio Grande do Norte 

 A construção da tipologia das escolas do Ensino Médio do Rio Grande do Norte, 

apresentada neste trabalho, foi obtida a partir da aplicação do Método GoM, tendo como foco 

os aspectos estruturais das unidades escolares nos anos de 2000 e 2010. Desta forma, ao 

considerar uma série de variáveis outrora elencadas, classificou-se as escolas em três perfis 

extremos ou em perfis mistos que associam características para cada tipologia, a depender do 

grau de pertencimento de cada escola a um determinado perfil. 

 Desta forma, os perfis puros foram caracterizados como ambientes bom, deficitário ou 

adverso, a depender das características apresentadas. Ressalta-se, neste ponto, que a aplicação 

do método se deu para cada um dos anos trabalhados. Esta consideração é necessária, tendo 

em vista que a descrição dos perfis é distinta em cada um dos anos, em virtude da natureza do 

método, havendo, portanto características diferentes entre cada um dos perfis semelhantes em 

cada ano, no entanto, mantendo-se o rigor na adequação dos atributos de cada perfil. 

 Nesta seção, portanto, será feita a descrição de cada perfil extremo em cada um dos 

anos em que o método foi aplicado. Também será apresentada a distribuição das escolas em 

cada um dos perfis, assim como, a alocação das matrículas nas escolas em cada um dos perfis 

obtidos.  

6.2.1 Apresentação da Tipologia das Escolas em 2000 

 Ao considerar os aspectos estruturais das escolas que oferecem o Ensino Médio no 

estado do Rio Grande do Norte, a partir da aplicação do método GoM, foi feita a alocação das 

características de cada um dos três perfis extremos. Este procedimento examina os valores de 

probabilidades estimadas (λkjl) que são fornecidas pelo GoM, para cada categoria das variáveis 

elencadas, comparando, posteriormente, com a frequência marginal correspondente. Destaca-

se que a condição para a caracterização dos perfis, considerou como regra de decisão se a 

estimativa dos λkjl fosse suficientemente maior que a respectiva frequência marginal. 

Para tanto, utilizou-se o valor de 1,2 para a razão entre as probabilidades estimadas e 

as frequências marginais correspondentes, configurando assim, uma situação em que os 

valores que delineiam as características predominantes em cada perfil correspondem à 

condição de que as probabilidades estimadas excedem em mais de 20% a sua frequência 

marginal. Ressalta-se que este é um valor arbitrário, que depende do grau de heterogeneidade 

que se queira apreender da amostra. A Tabela 10 apresenta os resultados para o ano de 2000. 
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Tabela 10 - Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores dos 

perfis extremos das escolas de Ensino Médio do Rio Grande do Norte em 2000 

VARIÁVEL CATEGORIAS 
FREQUÊNCIAS PROBABILIDADES FATORES 

N % λ1 λ2 λ3 P1 P2 P3 

Dependência 

Administrativa 

Federal 4 1,14% 0,0403 0,0000 0,0000 3,5263 0,0000 0,0000 

Estadual 219 62,57% 0,0000 0,9146 0,8692 0,0000 1,4617 1,3891 

Municipal 29 8,29% 0,0000 0,0854 0,1308 0,0000 1,0307 1,5786 

Particular 98 28,00% 0,9597 0,0000 0,0000 3,4275 0,0000 0,0000 

Etapa de Ensino - Ensino 

Médio Profissionalizante 

Não 215 61,43% 1,0000 0,4164 0,4966 1,6279 0,6779 0,8084 

Sim 135 38,57% 0,0000 0,5836 0,5034 0,0000 1,5130 1,3051 

Localização 
Rural 7 2,00% 0,0000 0,0226 0,0308 0,0000 1,1300 1,5400 

Urbana 343 98,00% 1,0000 0,9774 0,9692 1,0204 0,9973 0,9890 

Funciona em Prédio 

Escolar 

Não 4 1,14% 0,0403 0,0000 0,0000 3,5263 0,0000 0,0000 

Sim 346 98,86% 0,9597 1,0000 1,0000 0,9708 1,0116 1,0116 

Abastecimento de Água 

(Rede Pública) 

Não 22 6,29% 0,0000 0,2464 0,0000 0,0000 3,9200 0,0000 

Sim 328 93,71% 1,0000 0,7536 1,0000 1,0671 0,8041 1,0671 

Abastecimento de Água 

(Cacimba/ Cisterna/ Poço) 

Não 327 93,43% 1,0000 0,7433 1,0000 1,0703 0,7956 1,0703 

Sim 23 6,57% 0,0000 0,2567 0,0000 0,0000 3,9063 0,0000 

Água Filtrada 
Não 137 39,14% 0,1821 0,3733 0,5197 0,4652 0,9537 1,3277 

Sim 213 60,86% 0,8179 0,6267 0,4803 1,3440 1,0298 0,7892 

Esgoto Sanitário 

(Rede Pública) 

Não 227 64,86% 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,5419 1,5419 

Sim 123 35,14% 1,0000 0,0000 0,0000 2,8455 0,0000 0,0000 

Esgoto Sanitário 

(Fossa) 

Não 114 32,57% 1,0000 0,0000 0,0000 3,0702 0,0000 0,0000 

Sim 236 67,43% 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,4831 1,4831 

Esgoto Sanitário 

(Inexistente) 

Não 349 99,71% 1,0000 1,0000 0,9941 1,0029 1,0029 0,9969 

Sim 1 0,29% 0,0000 0,0000 0,0059 0,0000 0,0000 2,0650 

Sanitário dentro do Prédio 
Não 11 3,14% 0,0383 0,0000 0,0443 1,2186 0,0000 1,4095 

Sim 339 96,86% 0,9617 1,0000 0,9557 0,9929 1,0324 0,9867 

Sala da Direção 
Não 4 1,14% 0,0403 0,0000 0,0000 3,5263 0,0000 0,0000 

Sim 346 98,86% 0,9597 1,0000 1,0000 0,9708 1,0116 1,0116 

Sala dos Professores 
Não 65 18,57% 0,0000 0,0000 0,3951 0,0000 0,0000 2,1275 

Sim 285 81,43% 1,0000 1,0000 0,6049 1,2281 1,2281 0,7429 

Biblioteca 
Não 112 32,00% 0,0000 0,0000 0,6629 0,0000 0,0000 2,0716 

Sim 238 68,00% 1,0000 1,0000 0,3371 1,4706 1,4706 0,4957 

Laboratório de Informática 
Não 257 73,43% 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,3619 1,3619 

Sim 93 26,57% 1,0000 0,0000 0,0000 3,7634 0,0000 0,0000 

Laboratório de Ciências 
Não 268 76,57% 0,2002 1,0000 1,0000 0,2689 1,3433 1,3433 

Sim 82 23,43% 0,7998 0,0000 0,0000 3,1297 0,0000 0,0000 

Quadra de Esportes 
Não 194 55,43% 0,1438 0,3175 1,0000 0,2594 0,5728 1,8041 

Sim 156 44,57% 0,8562 0,6825 0,0000 1,9210 1,5313 0,0000 

Televisão 
Não 187 53,43% 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,8717 

Sim 163 46,57% 1,0000 1,0000 0,0000 2,1472 2,1472 0,0000 

Computadores 
Não 187 53,43% 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,8717 

Sim 163 46,57% 1,0000 1,0000 0,0000 2,1472 2,1472 0,0000 

Internet 

Não 108 30,86% 0,2609 1,0000 0,0000 0,8455 3,2407 0,0000 

Sim 55 15,71% 0,7391 0,0000 0,0000 4,7034 0,0000 0,0000 

Missing 187 53,43% 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,8717 

 Fonte: Elaboração Própria. 
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 Conforme fora dito, a Tabela 10 apresenta os valores referentes à construção dos perfis 

extremos para o ano de 2000, fazendo a associação das categorias das variáveis utilizadas, a 

um perfil correspondente. A partir dos valores apresentados pelo método GoM foi possível 

especificar as características dos três perfis puros adotados para este ano, conforme a seguinte 

descrição: 

 

 Perfil Extremo 1 – Ambiente Bom  

Escola cuja dependência administrativa é federal ou particular, não oferece Ensino 

Médio Profissionalizante e sua estrutura não funciona em um prédio escolar e nem 

possui sala para a direção. Utiliza a rede pública de esgotamento sanitário, não 

possuindo fossa, como também não possui sanitário dentro do prédio e a água 

utilizada é filtrada. Possui sala para os professores, biblioteca, quadra de esportes, 

laboratórios de informática e de ciências, aparelho de televisão, computadores e acesso 

a internet. 

 

 Perfil Extremo 2 – Ambiente Deficitário 

Escola cuja dependência administrativa é estadual que oferece o Ensino Médio 

Profissionalizante. Não utiliza a rede pública de abastecimento de água, tendo seu 

abastecimento de água feito por cacimba, cisterna ou poço. Também não utiliza a rede 

pública de esgotamento sanitário, possuindo fossa. Possui sala para os professores, 

biblioteca, quadra de esportes, aparelho de televisão e computadores. Não possui 

laboratórios de informática e de ciências e nem acesso à internet. 

 

 Perfil Extremo 3 – Ambiente Adverso 

Escola cuja dependência administrativa é estadual ou municipal, localizada na zona 

rural e oferece Ensino Médio Profissionalizante. Não utiliza a rede pública de 

esgotamento sanitário, possuindo fossa e/ou o esgotamento sanitário é inexistente. Não 

possui sanitário dentro do prédio escolar e a água utilizada não é filtrada. Não possui 

sala para a direção, sala para os professores, biblioteca, quadra de esportes, nem 

laboratórios de informática e ciências, assim como computadores e aparelho de 

televisão. 

 

A partir destas informações foi possível obter uma relação entre a estrutura física das 

escolas e o perfil a qual elas pertenceriam no ano de 2000. A distribuição segundo os perfis 
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extremos e mistos, conforme apresenta a Tabela 11, considerou as 350 escolas participantes 

do Censo Escolar no referido ano, não sendo possível definir um perfil (extremo ou misto) 

para doze escolas, representando 3,43% deste universo. 

Tabela 11 – Distribuição das escolas de Ensino Médio 

do Rio Grande do Norte por perfis em 2000 

PERFIL FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Bom 47 13,43% 

Bom + Deficitário 26 7,43% 

Bom + Adverso 7 2,00% 

Predominância do 

Perfil Bom 
80 22,86% 

Deficitário 35 10,00% 

Deficitário + Bom 7 2,00% 

Deficitário + Adverso 34 9,71% 

Predominância do 

Perfil Deficitário 
76 21,71% 

Adverso 118 33,71% 

Adverso + Bom 27 7,71% 

Adverso + Deficitário 37 10,57% 

Predominância do 

Perfil Adverso 
182 52,00% 

Não Definidos 12 3,43% 

TOTAL 350 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria. 

 Os resultados apresentados na Tabela 11 apontam para uma superioridade numérica 

das escolas que se enquadram na predominância do perfil adverso, que como pode ser 

observado na descrição das características desse perfil, praticamente não possui infraestrutura 

e equipamentos de auxílio pedagógico para o desenvolvimento das atividades educacionais. A 

partir de tais evidências é possível afirmar que no ano de 2000, a maior parcela das escolas 

que ofertavam o Ensino Médio no estado do Rio Grande do Norte ofereciam condições 

insalubres e com elevadas restrições didáticas e pedagógicas, propiciando dessa forma um 

ambiente adverso ao desempenho dos processos educacionais. 

 Ainda abordando a questão da estrutura das escolas no ano de 2000, quando se associa 

o perfil das unidades escolares com o quantitativo de vagas ofertadas por cada uma (Tabela 

12), é possível observar questões interessantes. A princípio, percebe-se que, apesar do número 

de escolas com predominância do perfil adverso ser superior a 50%, o número de vagas nesta 

categoria de escola é próximo de 40% do total dos alunos do Ensino Médio no estado, o que 

ainda é um número extremamente elevado, haja vista que por esta informação, é possível 
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afirmar que mais de 50 mil alunos estudam em escolas que apresentam um ambiente adverso 

ao desenvolvimento de atividades educacionais. 

Tabela 12 – Distribuição do Quantitativo de Matrículas nas Escolas de 

Ensino Médio do Rio Grande do Norte por perfis em 2000 

PERFIL FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Bom 16.352 12,56% 

Bom + Deficitário 12.398 9,53% 

Bom + Adverso 1.812 1,39% 

Predominância do 

Perfil Bom 
30.562 23,48% 

Deficitário 19.181 14,74% 

Deficitário + Bom 2.011 1,55% 

Deficitário + Adverso 20.217 15,53% 

Predominância do 

Perfil Deficitário 
41.409 31,82% 

Adverso 29.867 22,95% 

Adverso + Bom 11.820 9,08% 

Adverso + Deficitário 13.091 10,06% 

Predominância do 

Perfil Adverso 
54.778 42,09% 

Não Definidos 3.393 2,61% 

TOTAL 130.142 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria. 

 A tipologia de escolas cujo ambiente predominante é o deficitário também deve ser 

ressaltada, haja vista que as 76 unidades de ensino que estão alocadas nessa categoria, 

representando 21,71% das escolas de nível médio, concentram aproximadamente 32% dos 

estudantes desse nível de ensino no estado. Este resultado, quando agregado ao número de 

matrículas em escolas cuja classificação é com a predominância do perfil de ambiente adverso 

revela uma cifra preocupante de cerca de cem mil alunos do Ensino Médio que estudam em 

escolas com um ambiente não satisfatório a promoção dos processos educativos. Em síntese, 

ao analisar os números referentes ao ano de 2000, é proeminente a indicação de que menos de 

25% dos alunos matriculados no Ensino Médio no Rio Grande do Norte estudavam em uma 

escola com um ambiente bom para o desenvolvimento das atividades educacionais. 

6.2.2 Apresentação da Tipologia das Escolas em 2010 

 Ao aplicar o método GOM para as configurações das escolas de nível médio no ano de 

2010 (Tabela 13), os resultados apresentaram uma significativa melhoria, quando comparados 

com o ano de 2000. Deve-se ressaltar que a caracterização dos perfis para cada ano é distinta, 

em virtude das diferenças entre o conjunto de escolas e as particularidades do método usado. 
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Tabela 13 - Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores dos 

perfis extremos das escolas de Ensino Médio do Rio Grande do Norte em 2010 

VARIÁVEL CATEGORIAS 
FREQUÊNCIAS PROBABILIDADES FATORES 

N % λ1 λ2 λ3 P1 P2 P3 

Dependência 

Administrativa 

Federal 14 3,01% 0,0447 0,0410 0,0000 1,4847 1,3618 0,0000 

Estadual 291 62,58% 0,9553 0,0000 1,0000 1,5265 0,0000 1,5979 

Municipal 1 0,22% 0,0000 0,0058 0,0000 0,0000 2,6970 0,0000 

Particular 159 34,19% 0,0000 0,9532 0,0000 0,0000 2,7877 0,0000 

Etapa de Ensino - Ensino 

Médio Profissionalizante 

Não 423 90,97% 1,0000 0,7604 1,0000 1,0993 0,8359 1,0993 

Sim 42 9,03% 0,0000 0,2396 0,0000 0,0000 2,6527 0,0000 

Localização 
Rural 16 3,44% 0,0000 0,0000 0,1169 0,0000 0,0000 3,3974 

Urbana 449 96,56% 1,0000 1,0000 0,8831 1,0356 1,0356 0,9146 

Funciona em Prédio 

Escolar 

Não 8 1,72% 0,0000 0,0000 0,0657 0,0000 0,0000 3,3945 

Sim 457 98,28% 1,0000 1,0000 0,9343 1,0197 1,0197 0,9527 

Abastecimento de Água 

(Rede Pública) 

Não 17 3,66% 0,1109 0,0000 0,0000 3,0334 0,0000 0,0000 

Sim 448 96,34% 0,8891 1,0000 1,0000 0,9228 1,0379 1,0379 

Abastecimento de Água 

(Cacimba/ Cisterna/ Poço) 

Não 452 97,20% 0,9595 0,9701 0,9887 0,9871 0,9980 1,0171 

Sim 13 2,80% 0,0405 0,0299 0,0113 1,4487 1,0695 0,4042 

Água Filtrada 
Não 20 4,30% 0,0000 0,0000 0,1452 0,0000 0,0000 3,3759 

Sim 445 95,70% 1,0000 1,0000 0,8548 1,0449 1,0449 0,8932 

Esgoto Sanitário Não 261 56,13% 1,0000 0,0000 1,0000 1,7816 0,0000 1,7816 

(Rede Pública) Sim 204 43,87% 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 2,2794 0,0000 

Esgoto Sanitário Não 186 40,00% 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 2,5000 0,0000 

(Fossa) Sim 279 60,00% 1,0000 0,0000 1,0000 1,6667 0,0000 1,6667 

Esgoto Sanitário Não 464 99,78% 0,9935 1,0000 1,0000 0,9956 1,0022 1,0022 

(Inexistente) Sim 1 0,22% 0,0657 0,0000 0,0000 3,0225 0,0000 0,0000 

Sanitário dentro do Prédio 
Não 4 0,86% 0,0000 0,0000 0,0292 0,0000 0,0000 3,3945 

Sim 461 99,14% 1,0000 1,0000 0,9708 1,0087 1,0087 0,9792 

Sala da Direção 
Não 15 3,23% 0,0000 0,0241 0,0788 0,0000 0,7471 2,4428 

Sim 450 96,77% 1,0000 0,9759 0,9212 1,0333 1,0084 0,9519 

Sala dos Professores 
Não 423 90,97% 1,0000 0,7604 1,0000 1,0993 0,8359 1,0993 

Sim 42 9,03% 0,0000 0,2396 0,0000 0,0000 2,6527 0,0000 

Biblioteca 
Não 36 7,74% 0,0000 0,0854 0,1308 0,0000 0,0066 0,0101 

Sim 429 92,26% 1,0000 0,7536 1,0000 0,9226 0,6953 0,9226 

Laboratório de Informática 
Não 56 12,04% 0,0000 0,1557 0,2106 0,0000 1,2929 1,7487 

Sim 409 87,96% 1,0000 0,8443 0,7894 1,1369 0,9599 0,8975 

Laboratório de Ciências 
Não 189 40,65% 0,0000 0,4049 1,0000 0,0000 0,9962 2,4603 

Sim 276 59,35% 1,0000 0,5951 0,0000 1,6848 1,0026 0,0000 

Quadra de Esportes 
Não 253 54,41% 0,0000 0,4532 1,0000 0,0000 0,8330 1,8379 

Sim 212 45,59% 1,0000 0,5468 0,0000 2,1934 1,1993 0,0000 

Televisão 
Não 5 1,08% 0,0000 0,0000 0,0365 0,0000 0,0000 3,3945 

Sim 460 98,92% 1,0000 1,0000 0,9635 1,0109 1,0109 0,9740 

Computadores 
Não 9 1,94% 0,0000 0,0000 0,0657 0,0000 0,0000 3,3945 

Sim 456 98,06% 1,0000 1,0000 0,9343 1,0197 1,0197 0,9527 

Internet 
Não 53 11,40% 0,0000 0,0000 0,3752 0,0000 0,0000 3,2918 

Sim 412 88,60% 1,0000 1,0000 0,6248 1,1286 1,1286 0,7052 

Fonte: Elaboração Própria. 
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À semelhança do que foi apresentado em relação aos procedimentos aplicados para o 

delineamento dos perfis do ano 2000, a Tabela 13 evidencia as características de cada um dos 

perfis extremos para o ano de 2010. Em face disto, é possível descrever cada um dos perfis 

extremos do seguinte modo: 

 

 Perfil Extremo 1 – Ambiente Bom  

Escola cuja dependência administrativa é federal ou estadual. Não utiliza a rede 

pública de abastecimento de água e/ou o abastecimento é feito por cacimba, cisterna 

ou poço. Não utiliza a rede pública de esgotamento sanitário, possuindo fossa e/ou o 

esgotamento sanitário é inexistente. Possui laboratório de ciências e quadra de 

esportes. 

 

 Perfil Extremo 2 – Ambiente Deficitário 

Escola cuja dependência administrativa é federal, municipal ou particular que oferece 

o Ensino Médio Profissionalizante. Utiliza a rede pública de esgotamento sanitário, 

não possuindo fossa. Possui sala para os professores, mas não possui laboratório de 

informática. 

 

 Perfil Extremo 3 – Ambiente Adverso 

Escola cuja dependência administrativa é estadual, localizada na zona rural, que não 

oferece Ensino Médio Profissionalizante e nem funciona em um prédio escolar. A 

água utilizada não é filtrada. Não utiliza a rede pública de esgotamento sanitário, 

possuindo, assim como não possui sanitário dentro do prédio escolar. Não possui sala 

para a direção, nem laboratórios de informática e ciências, bem como quadra de 

esportes. Também não dispõe de aparelho de televisão, computadores e acesso à 

internet. 

 

 Inicialmente, é necessário fazer uma consideração em relação à caracterização dos 

perfis dos aspectos estruturais das escolas do Rio Grande do Norte no ano de 2010. Esta 

ponderação está relacionada com a presença de alguns atributos em determinadas tipologias 

contrariando elementos e proposições teóricas. Em especial, destaca-se que no perfil extremo 

que descreve uma unidade escolar cujo ambiente é bom um dos elementos que a configura é a 

precariedade nas condições de esgotamento sanitário das escolas. 
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Essa desarmonia entre a fundamentação teórica – que reconhece a importância de tais 

espaços e elementos, como já fora citado, para um bom desempenho das atividades 

pedagógicas – e a descrição apresentada, pode ser explicada pelas particularidades existentes 

em cada banco de dados. Neste caso, como é possível observar, a partir das frequências das 

variáveis, há certa uniformidade entre as características das escolas o que interfere no 

delineamento dos perfis, sem, no entanto, perder o rigor metodológico. 

 Contrapondo-se a estas questões teóricas e metodológicas, a Tabela 14 apresenta a 

distribuição das 465 escolas participantes do Censo Escolar, segundo cada perfil para o ano de 

2010, não sendo possível definir o perfil de 27 escolas, o que representa apenas 5,81% deste 

total. A partir destes resultados é possível constatar que, no decurso de dez anos, as escolas de 

nível médio do estado do Rio Grande do Norte passam a ter uma nova configuração em 

termos de estrutura física. Não só por haver um incremento no número de escolas e de 

equipamentos, como a análise descritiva havia apontado, mas, sobretudo, pela conformação 

das unidades de ensino, que pode ser evidenciado quando se associa a descrição dos perfis e 

distribuição destes. 

Tabela 14 – Distribuição das escolas de Ensino Médio 

do Rio Grande do Norte por perfis em 2010 

PERFIL FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Bom 46 9,89% 

Bom + Deficitário 64 13,76% 

Bom + Adverso 24 5,16% 

Predominância do 

Perfil Bom 
134 28,82% 

Deficitário 91 19,57% 

Deficitário + Bom 63 13,55% 

Deficitário + Adverso 34 7,31% 

Predominância do 

Perfil Deficitário 
188 40,43% 

Adverso 60 12,90% 

Adverso + Bom 35 7,53% 

Adverso + Deficitário 21 4,52% 

Predominância do 

Perfil Adverso 
116 24,95% 

Não Definidos 27 5,81% 

TOTAL 465 100% 

Fonte: Elaboração Própria. 

 A distribuição das escolas segundo os perfis evidenciam, pelo menos, duas questões. 

A primeira é a superioridade numérica das unidades escolares que tem a predominância do 



74 

 

perfil deficitário, o que não é o cenário ideal, mas é extremamente mais favorável na 

comparação com o identificado no ano 2000, em que a supremacia era das escolas com 

predominância do perfil adverso. A segunda questão é que as escolas com predominância do 

perfil bom representam quase um terço do total das escolas, enquanto que as escolas cuja 

predominância do perfil adverso é de menos de 25%. Essa última consideração é interessante, 

pois quando se observa a alocação das matrículas por cada perfil (Tabela 15), percebe-se que 

o grupo das escolas cuja predominância é do perfil bom concentra um quantitativo elevado de 

alunos. 

Tabela 15 – Distribuição do Quantitativo de Matrículas nas Escolas de 

Ensino Médio do Rio Grande do Norte por perfis em 2010 

PERFIL FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Bom 25.270 15,05% 

Bom + Deficitário 28.710 17,10% 

Bom + Adverso 5.420 3,23% 

Predominância do 

Perfil Bom 
59.400 35,38% 

Deficitário 19.651 11,71% 

Deficitário + Bom 35.829 21,34% 

Deficitário + Adverso 12.294 7,32% 

Predominância do 

Perfil Deficitário 
67.774 40,37% 

Adverso 20.552 12,24% 

Adverso + Bom 12.554 7,48% 

Adverso + Deficitário 2.951 1,76% 

Predominância do 

Perfil Adverso 
36.057 21,48% 

Não Definidos 4.645 2,77% 

TOTAL 167.876 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria. 

 Os números referentes às matrículas por cada perfil apresentado endossam a tese que a 

estrutura das escolas tem uma nova configuração. A presença de mais de 35% dos alunos em 

escolas cujo ambiente é predominantemente bom é, mesmo que numericamente tímido, um 

indicativo de que as condições estruturais estão melhorando, sobretudo em escolas de grande 

porte, tendo em vista a relação entre escolas e número de matrículas. A despeito das melhoras 

nos aspectos estruturais das escolas, ainda é preocupante o fato de existir um contingente de 

mais de cem mil alunos que ainda frequenta escolas cujo ambiente é predominantemente 

deficitário ou adverso ao desenvolvimento das atividades educacionais. 
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7. PROSPECÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MÉDIO DO RIO GRANDE 

DO NORTE  

Este capítulo tem como intuito relacionar a demanda de jovens com a oferta de vagas 

nas escolas do Ensino Médio do Rio Grande do Norte no ano de 2020, segundo as tipologias 

construídas. Desta forma, a presente seção reunirá elementos já expostos no transcurso do 

trabalho, adicionando outros, com o intuito de fundamentar uma prospecção da oferta de 

vagas no âmbito das escolas do Ensino Médio do Rio Grande do Norte. 

A princípio, ressalta-se que os exercícios de prospecção são esforços da ciência em 

sondar o tempo, através de seus atores e de suas variáveis, no sentido de revelar as tendências 

que devem ser observadas e identificadas no futuro. Ademais, deve-se destacar que o 

desenvolvimento destas atividades não são exercícios de predição, mas sim um empenho de 

fazer descrições de situações futuras possíveis, a partir de métodos simples ou complexos, a 

fim de descrever condicionantes do caminho entre a situação atual e cenários futuros e 

ressaltando os fatores relevantes às decisões que precisam ser tomadas (WRIGHT, SILVA e 

SPERS, 2010; MORITZ et al., 2010; GODET, 2000). 

Considerando o que fora exposto, esta seção reúne duas categorias de informações. A 

primeira abarca os dados referentes à demanda potencial de vagas para o Ensino Médio no 

ano de 2020, que estão baseados em projeções populacionais desenvolvidas pelo IBGE. A 

partir destes dados e tendo por base o Plano Estadual de Educação (PEE)
24

 em vigência, serão 

aferidas as metas e seus respectivos valores referentes ao ano de 2020.  

Já a segunda categoria de informações está relacionada com a questão da oferta de 

vagas nas escolas do Ensino Médio do Rio Grande do Norte, valendo-se, portanto, de tudo 

aquilo que foi desenvolvido ao longo deste trabalho. Deste modo, ao associar estas duas 

categorias de informações, apresentam-se três alternativas prospectivas da situação do Ensino 

Médio do Rio Grande do Norte em 2020. 

Inicialmente, ao tratar sobre a questão da demanda por vagas no Ensino Médio no ano 

de 2020, considerou-se os dados da projeção populacional do IBGE para o estado do Rio 

Grande do Norte para este período, tendo como foco a população alvo desta etapa de ensino. 

Tendo em vista que os dados das projeções populacionais do IBGE são agrupados por grupos 

de idades quinquenais segundo o sexo, e que se espera identificar a população em idade 

                                                           
24

 O Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte é regulamentado pela Lei nº 10.049, de 27 de janeiro 

de 2016, com vigência no período de 2015-2025. 
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adequada ao Ensino Médio, aplicou-se ao conjunto dos dados uma técnica de interpolação 

osculatória, com o intuito de desagregar essa informação. 

Assim, esperando identificar a população de 15 a 17 anos (público em idade adequada 

a frequentar o Ensino Médio), desagregou-se o grupo etário de 15 a 19 anos, para cada um 

dos sexos, através do método de Karup-King
25

, obtendo-se a população para cada idade 

simples. Em seguida, foram agrupadas as informações referentes aos indivíduos com 15, 16 e 

17 anos, formando um novo grupo etário, desta feita, reunindo os jovens com idade adequada 

para o Ensino Médio.  

Tabela 16 – Aplicação do Método de Interpolação Osculatória Karup-King para o grupo 

etário de 15-19 do estado do Rio Grande do Norte para o ano de 2020. 

(A) 

Dado Bruto 

(Grupo Etário 15-19 anos) 

(B) 

Interpolação Osculatória 

(Método Karup-King) 

(C) 

Dado Final 

(Grupos Etários) 

Idade Homem Mulher Total Idade Homem Mulher Total Idade Homem Mulher Total 

15-19 152.878 148.402 301.280 

15 30.049 29.086 59.135 

15-17 91.591 88.832 180.424 16 30.639 29.725 60.364 

17 30.903 30.022 60.925 

18 30.839 29.978 60.816 
18-19 61.287 59.570 120.856 

19 30.448 29.592 60.040 

Total 152.878 148.402 301.280 Total 152.878 148.402 301.280 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do IBGE (2013). 

Este procedimento, como é possível observar na Tabela 16, permitiu identificar a 

projeção da população entre 15 e 17 anos do estado do Rio Grande do Norte no ano de 2020, 

possibilitando assim, dimensionar uma potencial demanda de vagas para o Ensino Médio 

desse estado no referido ano. Essa etapa servirá de base para o desencadeamento dos 

procedimentos subsequentes e o desenvolvimento das análises, inerentes à relação entre a 

oferta e a demanda de vagas nesta etapa de ensino nas escolas potiguares. 

Ao considerar o contingente total da população de 15 a 17 anos, que para o ano de 

2020 espera-se ser de 180.424 jovens, tem-se uma demanda potencial das matrículas no 

Ensino Médio. No entanto, tendo em vista os problemas já descritos no decurso do trabalho 

em relação ao fluxo discente e à evasão, o número de matrículas no Ensino Médio tende a ser 

inferior a esta cifra. Desta forma, considerando o principal instrumento de planejamento da 

                                                           
25

 O método de interpolação osculatória de Karup-King foi aplicado para todos os grupos apresentados na 

projeção populacional, no entanto, o trabalho apresenta apenas os dados referentes ao grupo etário de interesse. 
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educação do Rio Grande do Norte, o PEE, que tem como base o PNE, identificou-se a meta 

que versa sobre o Ensino Médio
26

, com o intuito de obter indicadores de matrículas 

correspondentes para cada um dos anos de vigência do referido plano (Tabela 17), a fim de 

fundamentar a aferição da demanda de vagas nesta etapa de ensino no estado. Deve-se 

ressaltar que, para relacionar o indicador de matrículas proposto na meta do PEE, considerou-

se um crescimento gradativo e uniforme ao longo dos anos da respectiva taxa. 

Tabela 17 – Projeção da TLM do Ensino Médio do Rio Grande do Norte 

para a vigência do PEE 2015-2025, a partir da TLM de 2014. 

Ano 
TLM 

Observada 

Crescimento 

Médio Anual27 

TLM 

Esperada 

2014 49,6% - - 

2015 - 0,0489 52,1% 

2016 - 0,0489 54,7% 

2017 - 0,0489 57,4% 

2018 - 0,0489 60,3% 

2019 - 0,0489 63,4% 

2020 - 0,0489 66,5% 

2021 - 0,0489 69,9% 

2022 - 0,0489 73,4% 

2023 - 0,0489 77,1% 

2024 - 0,0489 80,9% 

2025 - 0,0489 85,0% 

             Fonte: Elaboração Própria a partir do PEE/RN (2016). 

Desta forma, considerando os dados da projeção populacional, assim como a TLM 

esperada para o ano de 2020, estima-se que de um total de 180.424 jovens de 15 a 17 anos, 

pelo menos 120.054 estejam matriculados no Ensino Médio em idade adequada no estado do 

Rio Grande do Norte. Este dado, apesar de apresentar uma melhoria numérica em termos do 

acesso e correção do fluxo dos estudantes do Ensino Médio, ainda aponta uma situação 

preocupante, pois algo em torno de 60.000 jovens ainda estariam fora do Ensino Médio, 

                                                           
26

 A Meta 3 do Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, em consonância com o PNE visa 

universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do 

período de vigência do PEE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%.  

27
 O cálculo da Taxa de Crescimento (r) é feito a partir da fórmula: 

 r = (√
TLM(2025)

TLM2014

n
) -1 

- n é o tempo em anos; 

- TLM (2025) é a Taxa Líquida de Matrícula no Ensino Médio da população entre 15 e 17 anos para o ano de 2025;  

- TLM (2014) é a Taxa Líquida de Matrícula no Ensino Médio da população entre 15 e 17 anos para o ano de 2014.  
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considerando que a primeira parte da Meta 3 do PEE, que fala sobre a universalização do 

acesso à escola aos jovens de 15 a 17 anos esteja plenamente atendida.  

Tendo exposto a situação da demanda potencial por vagas no Ensino Médio para o ano 

de 2020, a preocupação eminente é saber a relação existente com as vagas ofertadas nesta 

etapa de ensino. Para tanto, considerando que este trabalho tem como foco a questão 

estrutural das escolas, empenhou-se um esforço a fim de construir três alternativas que 

possam apresentar situações futuras, porém possíveis, de modo a considerar a estrutura já 

existente nas escolas, assim como, a partir de possíveis mudanças ocorridas nas unidades de 

ensino. Com o intuito de obter uma estrutura mais adequada para análise, foi feita a 

distribuição proporcional do número de matrículas sem definição de perfil (“Não Definidos”) 

entre as demais categorias trabalhadas (Tabela 18), tanto para o ano de 2000 como para 2010, 

sendo esta informação denominada de “Matrícula Final”. 

Tabela 18 – Distribuição proporcional das matrículas sem definição de perfil, 

entre os perfis construídos, para os anos de 2000 e 2010. 

PERFIL 

2000 2010 

Dados Brutos Matrícula Final Dados Brutos Matrícula Final 

N % N % N % N % 

Bom 16.352 12,56% 16.790 12,90% 25.270 15,05% 25.989 15,48% 

Bom + Deficitário 12.398 9,53% 12.730 9,78% 28.710 17,10% 29.527 17,59% 

Bom + Adverso 1.812 1,39% 1.861 1,43% 5.420 3,23% 5.574 3,32% 

Predominância do 
30.562 23,48% 31.380 24,11% 59.400 35,38% 61.090 36,39% 

Perfil Bom 

Deficitário 19.181 14,74% 19.694 15,13% 19.651 11,71% 20.210 12,04% 

Deficitário + Bom 2.011 1,55% 2.065 1,59% 35.829 21,34% 36.849 21,95% 

Deficitário + Adverso 20.217 15,53% 20.758 15,95% 12.294 7,32% 12.644 7,53% 

Predominância do 
41.409 31,82% 42.517 32,67% 67.774 40,37% 69.703 41,52% 

Perfil Deficitário 

Adverso 29.867 22,95% 30.667 23,56% 20.552 12,24% 21.137 12,59% 

Adverso + Bom 11.820 9,08% 12.136 9,33% 12.554 7,48% 12.911 7,69% 

Adverso + Deficitário 13.091 10,06% 13.441 10,33% 2.951 1,76% 3.035 1,81% 

Predominância do 
54.778 42,09% 56.244 43,22% 36.057 21,48% 37.083 22,09% 

Perfil Adverso 

Não Definidos 3.393 2,61% 0 0,00% 4.645 2,77% 0 0,00% 

TOTAL 130.142 100,00% 130.142 100,00% 167.876 100,00% 167.876 100,00% 

  Fonte: Elaboração Própria. 

 



79 

 

7.1 Alternativas de Prospecção 

Ao apresentar estes procedimentos preliminares, esta subseção visa apresentar de 

forma objetiva as três alternativas de prospecção delineadas a fim de relacionar a demanda 

com a oferta de vagas segundo os perfis construídos.  

 ALTERNATIVA A 

A “Alternativa A” tem como pressuposto que a estrutura das escolas permanecerá 

igual ao constatado em 2010, e, consequentemente, não haverá alteração na distribuição 

proporcional dos perfis, assim como do número de matrículas em cada um destes. Desta 

forma, considerou-se como número de matrículas ofertadas, o quantitativo de matrículas final 

do ano de 2010. Esta alternativa, como mostra o Quadro 3, tem como fundamento um cenário 

que atende a meta proposta para o Ensino Médio no PEE em vigência, que prevê para o ano 

de 2020 uma TLM de 66,5%. Ademais, definiu-se que a Taxa Bruta de Matrícula seria igual 

ao índice atual para esta etapa de ensino, que é de 82%, no Rio Grande do Norte. 

Esta alternativa configura-se com um cenário de manutenção, pois foi considerada 

uma situação em que não fossem constatadas alterações em termos estruturais nas unidades de 

ensino de nível médio no Rio Grande do Norte. Além disso, conservou-se a Taxa Bruta de 

Matrícula atual do Ensino Médio, fazendo apenas uma alteração na composição dos alunos, 

elevando-se a TLM para um patamar condizendo com o proposto no PEE. Desta forma, a 

partir do delineamento desta primeira alternativa é possível assegurar que o quantitativo de 

vagas existente no ano de 2010, consegue contemplar essa demanda potencial de vagas, de 

forma a atender a composição delineada nesta alternativa. 

No entanto, é inevitável ressaltar que, apesar de indicar que a totalidade do grupo 

etário de 15 a 17 anos estará frequentando escolas, aproximadamente um terço desses alunos 

estarão fora do Ensino Médio. Assim, a constatação áurea em relação a esta alternativa é que 

apesar dos indicadores apontarem para um acesso universal dos jovens na escola, este acesso 

permanecerá com os mesmos problemas no tocante ao fluxo, haja vista a retenção de mais de 

30% destes jovens no ensino fundamental, assim como na adequação dos ambientes escolares 

frequentados pelos alunos do nível médio, tendo em vista que pouco mais de 35% estará 

frequentando um ambiente com predominância do perfil favorável ao desenvolvimento das 

atividades educacionais. 

 

 



80 

 

Quadro 3 – Alternativa A: Relação entre demanda e oferta de vagas 

no Ensino Médio do Rio Grande do Norte para o ano de 2020  

População de 15 a 17 anos em 2020 

180.424 

Atributos para Aferição da Demanda Potencial de Vagas 

 

Indicador Valor 

Taxa de Atendimento Escolar da população de 15 a 17 anos 100,0% 

População de 15 a 17 anos frequentando a Escola 180.424 

Taxa Líquida de Matrícula do Ensino Médio 66,5% 

População de 15 a 17 anos frequentando o Ensino Médio 120.054 

Taxa Bruta de Matrícula do Ensino Médio 82,0% 

Matrículas Necessárias no Ensino Médio 147.947 

      

Distribuição das Matrículas segundo os Perfis  

   

PERFIL 
MATRÍCULAS 

N % 

Bom 25.989 15,48% 

Bom + Deficitário 29.527 17,59% 

Bom + Adverso 5.574 3,32% 

Predominância do 
61.090 36,39% 

Perfil Bom 

Deficitário 20.210 12,04% 

Deficitário + Bom 36.849 21,95% 

Deficitário + Adverso 12.644 7,53% 

Predominância do 
69.703 41,52% 

Perfil Deficitário 

Adverso 21.137 12,59% 

Adverso + Bom 12.911 7,69% 

Adverso + Deficitário 3.035 1,81% 

Predominância do 
37.083 22,09% 

Perfil Adverso 

TOTAL 167.876 100,00% 

        Fonte: Elaboração Própria. 

 ALTERNATIVA B 

  A segunda alternativa construída (“Alternativa B”), tem como pressuposto a 

continuação das melhorias em termos estruturais das escolas, observadas tanto na análise 

descritiva como na aplicação dos perfis comparados entre 2000 e 2010.  No entanto, tal 

alternativa está alicerçada em mudanças moderadas em relação à estrutura das unidades de 
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ensino. Desta forma, o crescimento estipulado considerou como índice de variação a diferença 

relativa entre as aferições de 2000 e 2010, segundo cada perfil. Com isso, adicionou-se este 

crescimento ao número de matrículas final observados em 2010, a fim de se obter um número 

de matrículas que atendesse à demanda prevista para 2020 (Quadro 4). 

 Quadro 4 – Alternativa B: Relação entre demanda e oferta de vagas 

no Ensino Médio do Rio Grande do Norte para o ano de 2020  

População de 15 a 17 anos em 2020 

180.424 

Atributos para Aferição da Demanda Potencial de Vagas 

  

Indicador Valor 

Taxa de Atendimento Escolar da população de 15 a 17 anos 100,00% 

População de 15 a 17 anos frequentando a Escola 180.424 

Taxa Líquida de Matrícula do Ensino Médio 95,00% 

População de 15 a 17 anos frequentando o Ensino Médio 171.403 

Taxa Bruta de Matrícula do Ensino Médio 95,00% 

Matrículas Necessárias no Ensino Médio 171.403 

        

Distribuição das Matrículas segundo os Perfis 

        

PERFIL 
Índice de Variação 

(2000 - 2010) 

MATRÍCULAS 

N % 

Bom 2,58% 26.660 15,32% 

Bom + Deficitário 7,81% 31.832 18,30% 

Bom + Adverso 1,89% 5.680 3,26% 

Predominância do 
 - 64.171 36,88% 

Perfil Bom 

Deficitário -3,09% 19.585 11,26% 

Deficitário + Bom 20,36% 44.352 25,49% 

Deficitário + Adverso -8,42% 11.579 6,66% 

Predominância do 
-  75.516 43,40% 

Perfil Deficitário 

Adverso -10,97% 18.817 10,82% 

Adverso + Bom -1,63% 12.700 7,30% 

Adverso + Deficitário -8,52% 2.776 1,60% 

Predominância do 
 - 34.294 19,71% 

Perfil Adverso 

TOTAL - 173.982 100,00% 

        Fonte: Elaboração Própria. 

A “Alternativa B”, apesar de apresentar um crescimento moderado na oferta de 

matrículas do Ensino Médio, no tocante à demanda potencial de vagas, em virtude dos fatores 

já elencados, delineia um cenário em que, tanto a oferta das vagas, como a adequação etária 
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do público, são elevadas de forma considerável. Assim, a TLM é elevada para 95%, 

considerando a meta final do PEE vigente e a Taxa Bruta de Matrícula é elevada ao mesmo 

patamar. Esta situação baseia-se em uma conjuntura que favoreça a correção do fluxo escolar 

dos estudantes, assim como a permanência destes nas instituições de ensino, de modo a 

constituir um cenário que possibilite a questão do acesso em idade adequada dos jovens de 15 

a 17 anos nas escolas de Ensino Médio do Rio Grande do Norte. 

Esta alternativa configura-se como um cenário de crescimento das vagas ofertadas, 

assim como de expansão das matrículas em idade adequada no Ensino Médio. De forma 

sucinta, é possível afirmar que, considerando o crescimento proposto, é possível atender à 

demanda potencial prevista que está fundamentada na presença dos jovens de 15 a 17 anos no 

Ensino Médio. No entanto, para que esta composição seja efetivada, é necessário um combate 

veemente a evasão nos níveis fundamental e médio, mas também uma melhoria eficaz do 

fluxo escolar, como propõe a segunda parte da segunda meta do PEE
28

, que versa sobre a 

idade para conclusão do Ensino Fundamental. 

Em relação à oferta de vagas, é necessário destacar que esta configuração delineada, 

apesar de apresentar um incremento de pouco mais de 6.000 vagas no Ensino Médio, 

possibilitando um acesso quase que na totalidade dos jovens em idade adequada a frequentar 

esta etapa de ensino, apresenta uma distribuição das vagas, segundo os perfis construídos, 

distinta em relação ao ano de 2010. Esta diferença na configuração das vagas, apesar de 

pequena, representa uma melhora pontual em termos estruturais nas escolas, em especial 

aquelas cujo perfil é predominantemente adverso, que ascendem, na grande maioria a um 

patamar de ambiente com predominância do perfil deficitário. 

Esta nova composição das vagas, segundo os perfis construídos, revela um 

crescimento das vagas em escolas cuja predominância são dos perfis bom e deficitário, sendo, 

respectivamente esta diferença de 0,49% e 1,88%, em relação à aferição de 2010. Por sua vez, 

as vagas com predominância do perfil adverso foram reduzidas em 2,38%. Esta nova 

composição, como fora exposto, continuaria tendo uma predominância de matrículas em 

escolas cuja predominância é do perfil deficitário, ressaltando-se que, ao traçar a trajetória 

desta alternativa, as matrículas em escolas com predominância do perfil adverso estariam 

abaixo dos 20% em relação ao total de matrículas. Portanto, de forma sucinta, esta alternativa, 

                                                           
28

 A Meta 2 do PEE prevê universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de seis a 

quatorze anos e garantir que, pelo menos, 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o 

último ano da vigência do PEE (2015-2025). 
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apesar de valorizar o acesso e a permanência dos alunos em idade adequada no Ensino Médio, 

não dá ênfase à melhoria do ambiente oferecido a estes estudantes. 

 ALTERNATIVA C 

A terceira alternativa fundamenta-se na continuidade da melhoria da estrutura das 

escolas, apontadas no comparativo dos perfis entre 2000 e 2010, assim como na expansão do 

acesso ao Ensino Médio. Assim, a “Alternativa C” (Quadro 5), considera os mesmos 

indicadores em relação à demanda por vagas da “Alternativa B”, no entanto, em relação à 

oferta de vagas, caracteriza-se por um avanço nos aspectos estruturais das escolas. 

Para a construção desta terceira alternativa, inicialmente calculou-se a diferença 

relativa entre o total da predominância de cada perfil para os anos de 2000 e 2010. Assim, 

aplicou-se, como parâmetro para o crescimento, a diferença relativa entre as aferições de 2000 

e 2010, segundo cada predominância de perfil. Com isso, adicionou-se este crescimento ao 

número de matrículas final de 2010, a fim de se obter o percentual de matrículas pretendidas 

para 2020, segundo cada predominância de perfil. Em seguida, a partir da distribuição 

proporcional de cada perfil extremo e misto, em relação ao somatório dos perfis 

(predominância), foi associado o total de matrículas necessárias para 2020, obtendo-se assim, 

uma nova configuração da oferta de vagas no Ensino Médio do Rio Grande do Norte. 

Esta alternativa se caracteriza por uma melhoria significativa nos aspectos estruturais 

das escolas do Ensino Médio do Rio Grande do Norte, de modo a alterar drasticamente a 

distribuição das matrículas segundo os perfis construídos. Segundo esta composição as 

matrículas em escolas cuja predominância é do perfil adverso a um ambiente favorável ao 

desenvolvimento dos processos educacionais, seriam inferiores a 1%. E, mesmo considerando 

que a maior quantidade de matrículas estaria concentrada nas escolas cuja predominância é do 

perfil deficitário, deve-se considerar que mais da metade deste contingente está alocado no 

perfil misto predominante deficitário, no entanto, com influência do perfil bom. 

Ademais, a principal cifra a ser destacada nesta alternativa é a que representa que mais 

de 48% dos alunos matriculados no Ensino Médio do Rio Grande do Norte podem ter suas 

matrículas em escolas cuja predominância é do perfil bom a um ambiente favorável ao 

desenvolvimento dos processos educacionais. Desta forma, considerando o que já fora 

abordado em relação ao progresso na questão do quantitativo de matrículas na alternativa 

anterior, ao sintetizar esta “Alternativa C”, deve-se destacar que ele prima pelo avanço das 

matrículas dos alunos em idade adequada acompanhado de uma qualidade na estrutura física 
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das unidades de ensino, de modo a propiciar um ambiente favorável ao desencadeamento das 

atividades escolares. 

Quadro 5 – Alternativa C: Relação entre demanda e oferta de vagas 

no Ensino Médio do Rio Grande do Norte para o ano de 2020  

População de 15 a 17 anos em 2020 

180.424 

Atributos para Aferição da Demanda de Vagas 

  

Indicador Valor 

Taxa de Atendimento Escolar da população de 15 a 17 anos 100,00% 

População de 15 a 17 anos frequentando a Escola 180.424 

Taxa Líquida de Matrícula do Ensino Médio 95,00% 

População de 15 a 17 anos frequentando o Ensino Médio 171.403 

Taxa Bruta de Matrícula do Ensino Médio 95,00% 

Matrículas Necessárias no Ensino Médio 171.403 

  

Distribuição das Matrículas segundo os Perfis 

  

PERFIL 

Matrículas Diferença entre a 

Predominância dos 

Perfis 

(2000-2010) 

Distribuição 

Proporcional de 

cada Perfil 

(2010) 

Matrículas 

2000 2010 2020 

% % N % 

Bom 12,90% 15,48%   42,54% 35.488 20,70% 

Bom + Deficitário 9,78% 17,59%   48,33% 40.319 23,52% 

Bom + Adverso 1,43% 3,32%   9,12% 7.612 4,44% 

Predominância do 
24,11% 36,39% 12,28% 100,00% 83.419 48,67% 

Perfil Bom 

Deficitário 15,13% 12,04%   28,99% 25.033 14,60% 

Deficitário + Bom 1,59% 21,95%   52,87% 45.642 26,63% 

Deficitário + Adverso 15,95% 7,53%   18,14% 15.661 9,14% 

Predominância do 
32,67% 41,52% 8,85% 100,00% 86.337 50,37% 

Perfil Deficitário 

Adverso 23,56% 12,59%   57,00% 939 0,55% 

Adverso + Bom 9,33% 7,69%   34,82% 574 0,33% 

Adverso + Deficitário 10,33% 1,81%   8,18% 135 0,08% 

Predominância do 
43,22% 22,09% -21,13% 100,00% 1.648 0,96% 

Perfil Adverso 

TOTAL 100,00% 100,00%     171.403 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria. 

O ponto chave desta síntese e que fundamenta a obtenção de uma alternativa tão 

favorável ao Ensino Médio do Rio Grande do Norte, está alicerçado em duas questões 

basilares. A primeira, rememorando o que já fora abordado, refere-se a um empenho efetivo 

no intuito de corrigir a questão do fluxo e diminuir a evasão, tanto no Ensino Fundamental 
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como no Ensino Médio, de modo a propiciar que os alunos possam garantir o acesso a esta 

última etapa de ensino da educação básica em idade adequada. Para que isto ocorra é 

necessário que existam medidas para valorizar e capacitar os docentes, além de propiciar aos 

jovens que tenham acesso a um ensino profissionalizante, garantindo-lhes a possibilidade de 

estudar os conhecimentos básicos, enquanto são capacitados para o exercício profissional, e, 

ainda possam ter a chance de adentrar no mercado de trabalho. 

Aliado a isto, está a segunda questão basilar, que é a melhoria das escolas de nível 

médio, a ponto de possibilitar esta série de medidas, transformando, assim, a escola um 

espaço atrativo ao jovem e que propicie as condições favoráveis ao exercício docente, e, 

consequentemente, tornando-a, efetivamente, um ambiente favorável ao desenvolvimento das 

diversas atividades educacionais. No entanto, para que todas estas coisas aconteçam, é 

necessário que haja um investimento financeiro maciço, em especial do poder público – por 

oferecer a maior quantidade de vagas –, tanto em recursos humanos, como na construção de 

espaços e na aquisição de equipamentos que sirvam como laboratórios de ciências, de 

informática, biblioteca, ou ainda propiciem condições salubres de infraestrutura no âmbito das 

escolas. 

Desta forma, ao expor as três alternativas construídas ficam evidentes as diferenças 

existentes entre elas. A “Alternativa A”, apesar de atender aos requisitos elencados no PEE do 

Rio Grande do Norte, não tem a preocupação de uma expansão das vagas, assim como não 

prevê melhorias nos aspectos estruturais das escolas. Desta forma, tal proposição converge 

para um cenário legalmente rígido, mas omisso em relação à qualidade das escolas. Este 

parece ser uma alternativa ao cumprimento das metas construídas em uma situação de 

dificuldade na aplicação de recursos.  

Por sua vez, a “Alternativa B”, mesmo tendo apresentado um aumento na quantidade 

de vagas ofertadas, não propiciou um acompanhamento no mesmo ritmo na estrutura das 

escolas de nível médio. Esta asserção aponta para um aumento da oferta de matrículas, em 

detrimento das condições estruturais da escola que é oferecida a estes alunos. Tal alternativa 

também se apresenta viável em um panorama de contingenciamento de recursos. No entanto, 

o exíguo crescimento identificado, aponta para uma melhora moderada do sistema 

educacional. 

Já a “Alternativa C” congregou o aumento da oferta com a melhoria dos aspectos 

estruturais das unidades de ensino, de modo a propiciar um cenário em que o aumento do 

quantitativo das vagas é acompanhado das devidas melhorias na estrutura física das escolas. 

Esta alternativa se configura como a que apresenta um crescimento mais significativo e está 
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assentada em uma conjuntura de avanços sistemáticos no campo do planejamento 

educacional, necessitando, no entanto, para sua execução elevado investimento financeiro. 

Assim, ao relacionar demandas potenciais de vagas no Ensino Médio com a estrutura 

física das escolas que oferecem esta etapa de ensino, fica evidente a complexidade existente 

na questão da universalização do acesso à escola a um determinado grupo etário. Os diversos 

elementos que compõem este processo de universalização da educação devem, portanto, ser 

inseridos nas discussões e nos diversos planos que versam sobre a temática, de forma a 

subsidiar a tomada de decisão em relação às metas e a efetivação da universalização do acesso 

alinhado com as condições físicas necessárias para um ambiente favorável ao 

desenvolvimento das atividades educacionais.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A exposição dos elementos teóricos, assim como a manipulação e análise das 

informações abordadas neste trabalho, apesar de apresentarem respostas a alguns 

questionamentos iniciais, mesmo que não sejam respostas definitivas, acabaram por lançar 

outras questões e inquietações a respeito dos problemas tratados neste estudo. É inegável, por 

exemplo, a melhoria nos aspectos estruturais das escolas de nível médio do estado do Rio 

Grande do Norte no período entre 2000 e 2010, no entanto, ainda é incerto o panorama destas 

escolas num futuro próximo, haja vista a diversidade de fatores que estão relacionados ao 

segmento educacional e ao planejamento das políticas deste setor. 

 As alternativas delineadas neste trabalho apresentam-se como estratégias a serem 

trilhadas a depender dos objetivos almejados, bem como do contexto em que as decisões são 

tomadas. A compreensão dos diversos determinantes envolvidos no campo educacional 

propicia uma fundamentação sólida para que as escolhas corretas sejam tomadas nos diversos 

cenários possíveis. Em face disto, cada alternativa proposta apresenta elementos positivos e 

negativos, a depender da situação em que é situada. Desta forma, estas proposições não 

podem ser classificadas em uma escala de importância, tendo em vista que elas têm aplicações 

específicas, a depender da confluência dos elementos constituintes do planejamento 

educacional. 

 O levantamento de possibilidades propicia aos tomadores de decisão fundamentar as 

escolhas que devem ser adotadas. No campo educacional, tal assertiva tem aplicação sólida, 

haja vista ser este um segmento cujos resultados macros são vislumbrados num escopo 

temporal longo, portanto, as decisões tomadas no tempo presente terão impactos no futuro. 

Esta consideração geral é feita, tendo em vista que os diversos elementos destacados nesta 

reflexão corroboram com a percepção de que a melhoria da qualidade da educação, princípio 

este cunhado na lei áurea da educação brasileira, estão interrelacionados e demandam 

soluções com implicações tanto no instante atual como ao longo dos anos. 

Desta forma, a primeira consideração a ser feita, versa sobre os dados utilizados para a 

construção dos perfis, ou seja, as variáveis do Censo Escolar desenvolvidos pelo INEP. 

Entendendo que este é um instrumento que serve para avaliação e planejamento de políticas 

educacionais nas mais diversas instâncias, a descontinuidade de algumas variáveis do censo, 

ou ainda a forma como elas são apresentadas ao longo dos anos, impede que algumas 

informações sejam apreciadas, o que inviabiliza determinadas análises específicas. Além 
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disso, em se tratando, especificamente, da estrutura das escolas, informações como a 

existência de equipamentos de apoio pedagógico com tecnologias mais avançadas, como por 

exemplo, aparelho para projeção multimídia, ou ainda a existência de ventiladores e aparelhos 

de ar condicionado, praticamente não existem nos levantamentos mais recentes. 

 Ao considerar, especificamente os dados trabalhados no presente estudo, a informação 

que mais se destaca, em relação a estrutura das unidade escolares é a que trata sobre a 

estrutura e equipamentos de auxílio pedagógico das escolas, em especial os dados sobre a 

existência de laboratórios de ciências no ano de 2010. Esta variável que apresenta um 

percentual de 40,65%de escolas que não dispõem de tal espaço, expressa a dificuldade de se 

fazer aproximações com os conhecimentos da área de Ciências da Natureza e suas 

tecnologias, que abrange os conteúdos de Química, Física e Biologia, e, consequentemente, a 

carência dos alunos do Ensino Médio nessas disciplinas. Ademais, esta cifra subsidia uma 

política de pesquisa, inovação e desenvolvimento, voltada à área de ciência e tecnologia, a fim 

de despertar nos jovens o interesse por este campo da ciência. 

 Outra consideração a ser feita refere-se à universalização da educação básica, em 

especial do Ensino Médio. Ao observar a série histórica e as metas dos indicadores de 

matrícula para esta etapa de ensino, a primeira questão que se levanta é: como compreender 

os efeitos estruturais que permitem explicar a deficiência no fluxo escolar, indicados pela 

distorção idade-série dos alunos? 

Além disso, é emergente tentar entender de forma clara a relação existente entre 

evasão escolar e, por exemplo, mercado de trabalho na população jovem, de modo a 

diagnosticar o potencial de atração ou repulsão das unidades de ensino para a permanência 

dos discentes na escola. E ainda, a partir de uma melhoria da divulgação e da qualidade das 

informações referentes ao Ensino Médio, surge o questionamento sobre: quais os entraves e 

efeitos estruturais, administrativos e financeiros para efetivar a finalidade desta etapa de 

Ensino, preconizada na LDB, que versa sobre a preparação básica para o mercado de trabalho, 

associando-a com a profissionalização e o encaminhamento dos estudantes para o mercado de 

trabalho? 

 Advinda das leituras e análises que basearam este trabalho, outra inquietação está 

alicerçada na relação entre demografia e educação. Tal preocupação baseia-se na 

argumentação que o Brasil desenvolveu institucionalmente seu sistema de ensino lentamente 

e de forma deficiente para atender às políticas comprometidas com a equidade, a qualidade e a 

eficiência da educação. Em face disto, surge o questionamento: é possível aproveitar os 
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dividendos do bônus demográfico vivenciado pelo país em um cenário que a educação básica 

é deficiente na oferta de vagas em ambientes favoráveis as práticas educacionais? 

Por fim, a última reflexão a ser exposta destaca a importância dos trabalhos de 

prospecção no campo da educação para um entendimento sólido da situação deste segmento 

nas diversas esferas de discussão. A ênfase de trabalhos desta natureza não está centrada 

simplesmente na questão quantitativa da projeção de matrículas. No entanto, apesar de 

trabalhar com os números, é indispensável considerar nesta construção a relação entre a oferta 

de matrículas e a estrutura da qualidade das escolas que formam o sistema educacional, de 

modo a considerar as características específicas de cada nível de ensino, além de apontar a 

distinção entre as tipologias de escolas, e, consequentemente, da estrutura das vagas ofertadas 

aos alunos. 

Deste modo, este trabalho que não tem a pretensão de ser completo e definitivo, 

configura-se como uma iniciativa para a compreensão das diversas determinantes que são 

subjacentes à estrutura das vagas ofertadas nas escolas brasileiras. Para tanto, é indispensável 

que elementos como a formação docente, a participação da comunidade, o entorno das 

instituições de ensino, além do desempenho e das características demográficas dos alunos 

possam ser agregadas a estas análises, a fim de se construir tipologias e análises cada vez 

mais estruturadas, possibilitando assim, uma maior clareza na tomada de decisão e, 

consequentemente, na elaboração de políticas com o propósito de efetivamente se possibilitar 

a universalização do acesso à escola em ambientes favoráveis ao desenvolvimento das 

atividades educacionais.  
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ANEXO 1 

Relação entre demanda e oferta de vagas no Ensino Médio do Rio Grande do Norte: 

Detalhamento da Alternativa Prospectiva A  

 

PERFIL 

MATRÍCULAS 

2010 

MATRÍCULAS 

2015 

MATRÍCULAS 

2020 

N % N % N % 

Bom 25.989 15,48% 25.989 15,48% 25.989 15,48% 

Bom + Deficitário 29.527 17,59% 29.527 17,59% 29.527 17,59% 

Bom + Adverso 5.574 3,32% 5.574 3,32% 5.574 3,32% 

Predominância do 
61.090 36,39% 61.090 36,39% 61.090 36,39% 

Perfil Bom 

Deficitário 20.210 12,04% 20.210 12,04% 20.210 12,04% 

Deficitário + Bom 36.849 21,95% 36.849 21,95% 36.849 21,95% 

Deficitário + Adverso 12.644 7,53% 12.644 7,53% 12.644 7,53% 

Predominância do 
69.703 41,52% 69.703 41,52% 69.703 41,52% 

Perfil Deficitário 

Adverso 21.137 12,59% 21.137 12,59% 21.137 12,59% 

Adverso + Bom 12.911 7,69% 12.911 7,69% 12.911 7,69% 

Adverso + Deficitário 3.035 1,81% 3.035 1,81% 3.035 1,81% 

Predominância do 
37.083 22,09% 37.083 22,09% 37.083 22,09% 

Perfil Adverso 

TOTAL 167.876 100,00% 167.876 100,00% 167.876 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria 
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ANEXO 2 

Relação entre demanda e oferta de vagas no Ensino Médio do Rio Grande do Norte: 

Detalhamento da Alternativa Prospectiva B  

 

PERFIL 

MATRÍCULAS 

2010 

MATRÍCULAS 

2015 

MATRÍCULAS 

2020 

N % N % N % 

Bom 25.989 15,48% 26.324 15,40% 26.660 15,32% 

Bom + Deficitário 29.527 17,59% 30.680 17,95% 31.832 18,30% 

Bom + Adverso 5.574 3,32% 5.627 3,29% 5.680 3,26% 

Predominância do 
61.090 36,39% 62.631 36,64% 64.171 36,88% 

Perfil Bom 

Deficitário 20.210 12,04% 19.898 11,64% 19.585 11,26% 

Deficitário + Bom 36.849 21,95% 40.600 23,75% 44.352 25,49% 

Deficitário + Adverso 12.644 7,53% 12.112 7,09% 11.579 6,66% 

Predominância do 
69.703 41,52% 72.609 42,48% 75.516 43,40% 

Perfil Deficitário 

Adverso 21.137 12,59% 19.977 11,69% 18.817 10,82% 

Adverso + Bom 12.911 7,69% 12.806 7,49% 12.700 7,30% 

Adverso + Deficitário 3.035 1,81% 2.906 1,70% 2.776 1,60% 

Predominância do 
37.083 22,09% 35.689 20,88% 34.294 19,71% 

Perfil Adverso 

TOTAL 167.876 100,00% 170.929 100,00% 173.982 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria 
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ANEXO 3 

Relação entre demanda e oferta de vagas no Ensino Médio do Rio Grande do Norte: 

Detalhamento da Alternativa Prospectiva C  

 

PERFIL 

MATRÍCULAS 

2010 

MATRÍCULAS 

2015 

MATRÍCULAS 

2020 

N % N % N % 

Bom 25.989 15,48% 31.012 18,09% 35.488 20,70% 

Bom + Deficitário 29.527 17,59% 35.233 20,56% 40.319 23,52% 

Bom + Adverso 5.574 3,32% 6.651 3,88% 7.612 4,44% 

Predominância do 
61.090 36,39% 72.896 42,97% 83.419 49,17% 

Perfil Bom 

Deficitário 20.210 12,04% 22.834 13,32% 25.033 14,60% 

Deficitário + Bom 36.849 21,95% 41.632 24,29% 45.642 26,63% 

Deficitário + Adverso 12.644 7,53% 14.285 8,33% 15.661 9,14% 

Predominância do 
69.703 41,52% 78.752 46,42% 86.337 50,89% 

Perfil Deficitário 

Adverso 21.137 12,59% 11.260 6,57% 939 0,55% 

Adverso + Bom 12.911 7,69% 6.878 4,01% 574 0,33% 

Adverso + Deficitário 3.035 1,81% 1.617 0,94% 135 0,08% 

Predominância do 
37.083 22,09% 19.755 11,65% 1.648 0,97% 

Perfil Adverso 

TOTAL 167.876 100,00% 169.640 100,00% 171.403 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

 

 


